
КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА
О СТРУКТУРИ 
ПРЕДУНИВЕРЗИТЕТСКОГ 
ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ



Образовање у Србији

Кратак опис структуре система предшколског (припремног пред-
школског програма), основног и средњег образовања у Србији.

Образовни систем у Србији се састоји од 4 нивоа образовања: 
предшколског, основног, средњег и високог образовања. У овој брошури 
дат је кратак опис припремног предшколског програма, основног и 
средњег образовања, јер су ови нивои од суштинског значаја за 
добробит деце. У Србији свако дете има право на образовање. То значи 
да свако дете, без обзира из које је земље, може да се упише у школу у 
Србији и да има приступ формалном образовању, као и сваки грађанин 
Србије. Обавезно образовање се састоји од једне године припремног 
предшколског програма и осам година основног образовања.

Узраст 15-18 година Средње образовање
(3 или 4 године)

Узраст 6,5-14 година Основно образовање
8 година

Узраст 5,5-6,5 година
Предшколско образовање
(припремни предшколски програм)
1 година (4 сата дневно)



Предшколско васпитање и образовање

Предшколско васпитање и образовање је намењено деци узраста од 
6 месеци до 6,5 година. У Србији је припремни предшколски програм 
(ППП) обавезан за децу узраста од 5,5 до 6,5 година. Основни циљ 
припремног предшколског програма је припрема деце за основно 
образовање и допринос развоју детета – њиховом социјално-емоцио-
налном и когнитивном и физичком развоју. ППП траје једну школску 
годину, пола дана (4 сата). Програмом у предшколским установама 
ствара се окружење које стимулише учешће деце у активностима као 
што су учење језика, математике, уметности и књижевности, музике и 
драме, уз стицање комуникацијских вештина, хигијенских навика, 
побољшање физичке кондиције итд.

Основно образовање и васпитање

Основно образовање и васпитање траје 8 година и подељено је на 8 
разреда. Основно образовање и васпитање је обавезно за сву децу, а 
деца у школи проводе око 4-7 сати дневно. У основну школу (1. разред) 
деца полазе са навршених 7 година. Изузетно, дете може бити 
примљено у први разред са 6 година, на основу процене лекара, 
психолога или педагога о степену зрелости. У прве 4 године основног 
образовања деца уче да читају, пишу, уче језике (укључујући енглески), 
књижевност, уметност, музику, математику и основе света око нас. Од 5. 
разреда деца почињу да уче и природне и друштвене науке као што су 
физика, хемија, биологија, географија и историја. Постоји много 
додатних ваннаставних активности у којима деца могу да учествују. На 
крају основног образовања и васпитањa, ученици полажу завршни 
испит који их квалификује за упис у средње образовање и васпитање.



Средње образовање и васпитање

Средње образовање и васпитање траје 2, 3 или 4 године, у зависности од 
врсте школе. Постоје опште средње школе (гимназије), стручне школе и 
уметничке школе. Средње образовање и васпитање није обавезно, иако га 
похађају скоро сва деца у Србији. Деца  полазе у средње образовање и 
васпитање са 15 година и проводе 6 сати дневно у школи. Опште средње 
школе нуде четворогодишње програме који су фокусирани на друштвене 
и  природне науке. Средње стручне школе нуде образовне програме који 
трају 2, 3 или 4 године и припремају ученике за рад и/или даље 
школовање. У стручним школама деца се образују из области 
грађевинарства, машинства, пољопривреде, шумарства, хемије, меди-
цине, стоматологије, привреде, угоститељства, трговине итд. Уметничке 
школе трају 4 године и нуде програме из области музике, визуелне 
уметности и балета. На крају средњег образовања и васпитањa 
(четворогодишњи програми) ученици полажу завршни испит.

Контактирајте нас 
За додатне информације о могућностима за приступ образовању, молимо 
вас да контактирате особље Комесаријата на телефон: +381 64 8228 3171
и на електронску адресу: kirsteam.ukraine@kirs.gov.rs

Без обзира какви су ваши планови, образовање никада није узалудно. 
Свако дете које се упише у школу у Србији добиће доказ о похађању 
наставе – школе ће за свако дете издати потврду на енглеском језику.


