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Поштовани родитељи/законски заступници,  поштовани ученици, 

Обраћамо Вам се поводом матурског испита и надамо се да Вас затичемо у добром 

здравственом стању. 

У овом тренутку имамо информације да ће се матурски испит за средње стручне школе 

одржати, али информације о томе како ће да се спроведе део испита -матурски практичан 

рад и упуства о терминском плану очекујемо у наредном периоду од стране Сектора за 

средње стручно образовање Министарстава просвете, науке и технолошког развоја. Када 

будемо располагали овим информацијама, бићете благовремено обавештени. 

Према календару Зуботехничке школе планиране активности за период март-април за 

матуранате су информисање родитеља/законских заступника и ученика о условима, 

садржају и начину организовања и полагања матурског испита. На основу ових активности 

биће планирана припремна настава за матурски испит. С обзиром да је еорганизација рада 

у Зуботехничкој школи један од приоритета, донели смо одлуку да наше интерне 

активности радимо према терминском плану школе. 

Да се подсетимо: матурски испит за образовни профил стоматолошка сестра се 

састоји од три независна испита: Испит из српског језика и књижевности, испит за проверу 

стручно-теоријских знања и испит за  матурски практичан рад који су утврђени програмом 

образовног профила стоматолошка сестра- техничар.  

Прва два дела испита су теоријски испити, а матурски практичан рад се односи на 

исказивање стручних компетенција стоматолошких сестара. 

Провера стручно-теоријских знања врши се завршним тестирањем у оквиру матурског 

испита. Завршни тест се формира од питања која се налазе у збирци питања за завршно 

тестирање Завода за унапређење васпитања и образовања и доставља се школи од стране 

Центра за стручно и уметничко образовање. 

Збирка питања односно приручник о полагању матурског испита за стоматолошке сестре 

техничаре се налази на линку и служи као основа за припремање испита: 
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https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2018/03/Prirucnik-o-polaganju-maturskog-ispita-stomatoloska-

sestra-tehnicar-2018.pd 

Молимо Вас да преузмете приручник уколико то већ нисте до сада учинили. 

Збирка питања је организована у 6 области које одговарају модулима изучaваним у оквиру 

предмета: Болести зуба, Стоматолошка протетика, Превентивна и дечја стоматологија, 

Парадонтологија и орална медицина, Орална хирургија и Ортопедија вилица. 

Услов за матурски испит је позитиван успех из свих предмета и владања на крају 4. 

разреда. С тим у вези, подсећамо родитеље и ученике да су активности ученика у овом 

периоду и континуиран рад основа за позитиван успех и да прате у електронском дневнику 

да ли су ученици укључени у рад свих настaвних предмета и да предају урађене задатке по 

недељама. 

Уколико имате додатних питања и недоумица јавите се стручним сарадницима школе на 

адресе vracarmaja@yahoo.com и  marijanal22@hotmail.com . 

С поштовањем, 

Директор Зуботехничке школе 

Томислав Алавања 
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