A basic illustration of structure of pre-university education in Serbia
Основна ілюстрація структури доуніверситетської освіти в Сербії
Education in Serbia
A brief description of structure of preschool (preparatory programme), primary and
secondary education system in Serbia.
Education system in Serbia consists of 4 levels of education: preschool, primary, secondary and
higher education. In this brochure, a brief description of preparatory preschool programme,
primary and secondary education is given, as these levels are essential to well-being of children.
In Serbia, every child has a right to education. This means that every child, no matter which
country is from, can enter schools in Serbia and have access to formal education, as any Serbian
citizen. Compulsory education consists of one year of preparatory pre-school program and eight
years

Освіта в Сербії
Короткий опис структури дошкільної (підготовчої програми), системи
початкової та середньої освіти в Сербії.
Система освіти в Сербії складається з 4 рівнів освіти: дошкільної, початкової, середньої та
вищої освіти. У цій брошурі подано короткий опис підготовчої дошкільної програми,
початкової та середньої освіти, оскільки ці рівні є важливими для благополуччя дітей. У
Сербії кожна дитина має право на освіту. Це означає, що кожна дитина, незалежно від
країни, може вступати до шкіл у Сербії та мати доступ до формальної освіти, як і будь-який
громадянин Сербії. Обов’язкова освіта складається з одного року підготовчої дошкільної
програми та восьми років шкільної програми.

Age 15 to 18
Secondary education (3 to 4 years)
Age 6.5 to 14
Primary education – 8 years
Age 5.5 to 6.5
Preschool education (preparatory preschool programme) -1 year (4h per day)

Вік: від 15 до 18 років
Середня освіта (3-4 роки)
Вік: від 6,5 до 14 років
Початкова освіта – 8 років
Вік: від 5,5 до 6,5 років
Дошкільна освіта (підготовча дошкільна програма) -1 рік (4 години на день)
Preschool Education
Preschool Education
Preschool education
Preschool education is aimed for children between 6 months and 6.5 years of age. In Serbia,
preparatory pre-school programme (PPP) is compulsory for children between the age of 5.5 and
6.5 years. The main goal of preparatory preschool programme is to prepare children for primary
education and contribute to development of child – their social-emotional and cognitive and
physical development. PPP lasts one school year, half day (4h). Programme in preschool
institutions creates environment that stimulates children participation in activities such are
learning languages, mathematics, arts and literature, music and drama, while acquiring
communication skills, hygiene habits, improving physical condition etc.

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта розрахована на дітей від 6 місяців до 6,5 років. У Сербії підготовча
дошкільна програма (ПДП) є обов’язковою для дітей у віці від 5,5 до 6,5 років. Основна мета
підготовчої дошкільної програми – підготувати дітей до початкової освіти та сприяти
розвитку дитини – її соціально-емоційному та пізнавальному та фізичному розвитку. ПДП
триває один навчальний рік, пів дня (4 год). Програма в дошкільних закладах створює
середовище, яке стимулює участь дітей у таких видах діяльності, як вивчення мови,
математики, мистецтва та літератури, музики та драматургії, а також набуття
комунікативних навичок, гігієнічних звичок, покращення фізичного стану тощо.
Primary Education
Primary education lasts for 8 years and it is divided into 8 grades. Primary education is
obligatory for all children and they spend around 4-7 hours in school per day. Children enter the
primary school (1st grade) when they reach the age of 7. As an exception, a child may be
admitted to 1st grade at the age of 6, based on a doctor’s, psychologist’s or pedagogue’s
assessment of their level of maturity. In first 4 years of primary education, children learn to
read, write, learn languages (including English), literature, arts, music, mathematics and the
basics of world around us. Starting from 5th grade, children begin to learn also about natural
and social sciences such are physics, chemistry, biology, geography and history. There are many
additional extra-curricular activities in which children can participate as well. At the end of

primary education, pupils pass the final exam which qualifies them for secondary education
entrance.

Початкова освіта

Початкова освіта триває 8 років і ділиться на 8 класів. Початкова освіта є обов’язковою для
всіх дітей, і вони проводять у школі близько 4-7 годин на день. Діти вступають до початкової
школи (1-й клас) після досягнення ними 7-річного віку. Як виняток, дитина може бути
прийнята до 1-го класу з 6-річного віку за оцінкою рівня зрілості лікаря, психолога чи
педагога. У перші 4 роки початкової освіти діти вчаться читати, писати, вивчають мови (у
тому числі англійську), літературу, мистецтво, музику, математику та основи
навколишнього світу. Починаючи з 5 класу, діти починають вивчати також природничі та
суспільні науки, такі як фізика, хімія, біологія, географія та історія. Є багато додаткових
позакласних заходів, у яких також можуть брати участь діти. Після закінчення початкової
освіти учні здають випускний іспит, який дає їм право на вступ до середньої освіти.
Secondary Education
Secondary education lasts for 2, 3 or 4 years, depending on the type of school. There are
general secondary schools (gymnasiums), vocational schools and art schools. Secondary
education is not obligatory, although almost all children in Serbia attend it. Children enter
secondary education at the age of 15 and spend 6 hours per day in school. General secondary
school offer four-year programmes which are focused on social and natural sciences. Secondary
vocational schools offer education programmes that last 2, 3 or 4 years, and prepare students
for work and/or further education. In vocational schools, children get educated in fields of
construction, mechanical engineering, agriculture, forestry, chemistry, medicine, dentistry,
economy, catering, trade etc. Art schools last for 4 years and offer programmes in the fields of
music, visual arts and ballet. At the end of secondary education (four-year programmes)
students pass the final exam.

Середня освіта

Середня освіта триває 2, 3 або 4 роки, залежно від типу школи. Є загальноосвітні школи
(гімназії), професійно-технічні училища та школи мистецтв. Середня освіта не є
обов’язковою, хоча в Сербії її відвідують майже всі діти. Діти вступають до середньої освіти
у віці 15 років і проводять у школі 6 годин на день. Загальна середня школа пропонує
чотирирічні програми, які орієнтовані на соціальні та природничі науки. Середні професійні
школи пропонують освітні програми, які тривають 2, 3 чи 4 роки та готують учнів до роботи
та/або подальшого навчання. У професійно-технічних навчальних закладах діти здобувають
освіту за напрямами будівництва, машинобудування, сільського господарства, лісового
господарства, хімії, медицини, стоматології, економіки, громадського харчування, торгівлі
тощо. Мистецькі школи тривають 4 роки та пропонують програми в галузі музики,
образотворчого мистецтва та балет. Після закінчення середньої освіти (чотирирічні
програми) учні здають випускний іспит.

No matter what your plans are, education is never a waste. Each child that enters schools in
Serbia will get a proof of attendance – schools will issue a confirmation document for each
child, in the English language.
Незалежно від ваших планів, освіта ніколи не буває марною. Кожна дитина, яка вступить до
шкіл у Сербії, отримає підтвердження відвідування – школи видадуть на кожну дитину
підтверджуючий документ англійською мовою.
Contact Us For additional information on possibilities to access education, please contact the
Commissariat personnel.
Зв'яжіться з нами. Для отримання додаткової інформації щодо можливостей доступу до
освіти, будь ласка, зв'яжіться з персоналом Комісаріату.
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