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Служба за здравствену заштиту школске деце
Поштовани,
Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу, које доноси министар
просвете, науке и технолошког развоја прописано је да се за упис кандидата са здравственим
проблемима, за подручје школске управе, именује најмање по једна здравствена комисија.
Здравствену комисију по правилу чине: педијатар и специјалиста медицине рада, а по
потреби и други (интерниста, неуропсихијатар, психолог…). Послове секретара обавља секретар
окружне комисије.
Здравствену комисију именује министар надлежан за послове образовања. Здравствена
комисија за подручје Браничевског управног округа именована је решењем Министарства
просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-173/44/2020-15, од 15. 05. 2020. године.
С обзиром на то да ученици на основу систематског прегледа у надлежном дому здравља
добијају лекарско уверење за упис у средњу школу (здравствени услови за сваки образовни
профил наведени су у конкурсу за упис у први разред средње школе, а здравствени критеријуми за
упис на профил Возач моторних возила усклађују се са Правилником о ближим здравственим
условима које морају испуњавати возачи одређених категорија моторних возила), потребно је да
лекари који обављају систематске прегледе констатују на уверењу да ли ученик испуњава
услове за упис у први разред средње школе.
Приликом издавања лекарског уверења, уколико не постоје ограничења ни за један
образовни профил, није потребно да уверење садржи предлог средње школе и образовних
профила (нпр. „способан за упис у Медицинску школу“ или „способан за упис у Гимназију и
Техничку школу у Костолцу, смер Електротехничар рачунара и Машински техничар моторних
возила), јер, у случају да буде распоређен на образовни профил који није наведен на уверењу (нпр.
на образовни профил Економски техничар у Економско-трговинској школи у Пожаревцу), ученик
неће моћи да буде уписан и мораће поново да обави систематски преглед, а у том случају могуће је
да се утврди да не испуњава здравствене услове за образовни профил на који је распоређен, што
значи да неће моћи да се упише у средњу школу.
Када су у питању учениици којима је због здравствених проблема ограничен избор
средњих школа, односно образовних профила, одговарајућу лекарску документацију

(фотокопију здравственог картона) педијатар треба да упути здравственој комисији надлежној за
школе са подручја школске управе, најкасније до 31. маја. Изузетно, кандидати код којих се
здравствени проблеми појаве после 31. маја, треба да се обрате педијатру (школском лекару) и
окружној комисији, одмах по наступању здравственог проблема.
У вези са наведеним, молимо да, ради темељнијег сагледавања здравственог стања ученика
који се упућују на здравствену комисију, секретару Здравствене комисије за Браничевски управни
округ до 1. јуна 2020. године доставите фотокопије здравствених картона ових ученика. Адреса
за доставу је:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Школска управа Пожаревац
Секретар, Милица Павловић
Дринска 2, 12000 Пожаревац
Уколико су вам потребне додатне информације, можете се обратити Школској управи
Пожаревац путем телефона 012 211-680 и 530-268.
Захваљујемо на сарадњи.

