Упутство за ШИФРЕ жељених образовних профила
приликом попуњавања обрасца
Приликом попуњавања обрасца веома је важно да шифре жељених образовних профила буду исправно
унете и то латиницом, како би их програм за унос препознао. Шифра профила се састоји од низа од 11
слова и цифара који мора бити испоштован и у правилном редоследу.


Прва два слова означавају округ средње школе (латиница)



Друга два слова (треће и четврто слово) означавају општину средње школе (латиница)



Трећа два слова (пето и шесто) означавају скраћену шифру средње школе у оптштини (латиница)



На седмој позицији цифра 3 или 4 означава да ли се ради о трогодишњем или четворогодишњем
образовном профилу



На осмој позцији слово (латиница) означава подручје рада



На деветој и десетој позицији две цифре означавају редослед образовног профила у оквиру подручја
рада



Последње слово означава језик на којем се изводи настава (латиница)

Пример 1:
Ако унесете шифру:

NINI SN 4E41S

То значи следеће:


NI

– прва два слова округа – Нишавски округ



NI

– друга два слова општине - Општина, односно Град Ниш



SN

– трећа два слова скраћене шифре школе у општини –

Електротехничка школа „Мија Станимировић”, Ниш


4

– седма позиција број година (разреда) - четворогодишње



Е

– осма позиција подручје рада - Електротехника
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S – језик на којем се реализује настава – Српски језик

– девета и десета позиција профил – Електротехничар информационих технологија

Што значи да ће програм за унос података препознати да сте изабрали
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА - Електротехничка школа „Мија Станимировић”, Ниш

Пример 2:
Ако унесете шифру:

NIAL SC 3A23S

То значи следеће:


NIAL



SC



3

– седма позиција број година (разреда) – трогодишње образовање



A

– осма позиција подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране
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S – језик на којем се реализује настава – Српски језик

– прва четири слова – Нишавски округ, Општина Алексинац

– Пољопривредна школа „Шуматовац”, Алексинац

– девета и десета позиција профил – Пекар

Што значи да ће програм (софтвер) препознати да сте изабрали
ПЕКАР - Пољопривредна школа „Шуматовац”, Алексинац

Пример 3:
Ако унесете шифру:

NINI GB 4R04E

То значи следеће:


NINI



GB



4

– седма позиција број година (разреда) - четворогодишње образовање



R

– осма позиција подручје рада - Гимназија



04



Е – језик на којем се реализује настава – Енглески језик

– прва четири слова – Нишавски округ, Град Ниш

– Гимназија „Бора Станковић”, Ниш

– девета и десета позиција профил – Природно-математички смер

Што значи да ће компјутерски програм препознати да сте изабрали
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ЕНГЛЕСКИ - Гимназија „Бора Станковић”, Ниш
Овај образовни профил ученик може унети ако је положио пријемни испит из Енглеског језика за
двојезично одељење у било којој школи (гимназији) средином јуна 2020. године.

Пример 4:
Ако унесете шифру:

NINI GC 4R04F

То значи следеће:


NINI



GC



4

– седма позиција број година (разреда) - четворогодишње образовање



R

– осма позиција подручје рада - Гимназија



04



F – језик на којем се реализује настава – Француски језик

– прва четири слова – Нишавски округ, Град Ниш

– Гимназија „Светозар Марковић”, Ниш

– девета и десета позиција профил – Природно-математички смер

Дакле компјутер ће препознати да сте изабрали
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ - Гимназија „Светозар Марковић”, Ниш
Овај образовни профил ученик може унети ако је положио пријемни испит из Француског језика за
двојезично (билингвално) одељење у било којој школи (гимназији) средином јуна 2020. године.

Пример 5:
Ако унесете шифру:

NINI SI 4O06S

То значи следеће:


NINI



SI

– Медицинска школа „Др Миленко Хаџић”, Ниш



4

– четворогодишње образовање



О

– осма позиција (СЛОВО О) подручје рада – Здравство и социјална заштита
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S – језик на којем се реализује настава – Српски језик

– Нишавски округ, Град Ниш

– девета и десета позиција (цифре) профил – Педијатријска сестра - техничар

Што значи да ће програм препознати да сте изабрали
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР - Медицинска школа „Др Миленко Хаџић”, Ниш

