ДИРЕКТОРИМА ШКОЛА КОЈЕ ИМАЈУ ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА
ПОСЕБНИМ СПОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ
Поштовани,
Са циљем успешне реализације пријемног испита за одељења за ученике са
посебним способностима за рачунарство и информатику шаљемо вам неколико
неопходних информација.
Број пријављених ученика по пунктовима налазе се у табели у прилогу.
Потребно је да:
1. Школе у којима су се ученици пријављивали за полагање пријемног испита,
доставе комплетне спискове ученика по азбучном реду школи у којој се
организује полагање. Спискове треба доставити искључиво на обрасцу који се
налази у прилогу (Образац 1).
2. Школа у којој су се ученици пријавили, обавести пријављене ученике о месту
и времену полагања пријемног испита. (Ученици треба да буду у школи у којој
полажу најкасније у 9.15 часова)
3. Истакнути Јединствени списак ученика у холу школе и на вратима учионица.
Јединствени списак подразумева, да се ученици наводе по азбучном реду и да тако
попуњавају учионице и друга места полагања.
Препорука је да буде до 10 кандидата по учионици/просторији, односно да се
обезбеди површина од 4 m² по кандидату. Тестови су паковани по 10 у једној
заштићеној кеси.
4. Спроведе организацију пријемног испита на следећи начин
Шифрирање радова
Долазак дежурних у 9.00
Долазак ученика у 9.15
Долазак прегледача у 12.00
Унос података и објављивање на сајту од 15.00
Прегледачи прегледају око 30 тестова
Дежурни наставници не смеју бити наставници математике, физике и информатике
и рачунарства.
5. Обезбедити да ученици имају:
Ђачку књижицу са фотографијом
Флашица воде и прибор за рад лењир, троугао, угломер, шестар, оловка хемијска,
оловка графитна, гумица и калкулатори са основним рачунским операцијама.
Примери калкулатора који су дозвољени за коришћење приказани су у наставку
дописа. Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Мобилни
телефони су забрањени.

Припремити празан папир оверен печатом школе (2 по ученику) уколико је
потребно за помоћни рад. Тај папир се не предаје.
6. Достављање података:
Одмах по завршеном прегледању тестова, шаљу се подаци о броју ученика који
су приступили и о броју ученика који су положили тест на мејл адресу
srednje@mpn.gov.rs.
Школа у којој се полаже пријемни, шаље резултате другим школама.
На сајту школе могу се објавити резултати само ако су шифрирани (заштита
података о личности).
У холу школе се истиче списак са именом и презименом кандидата и резултатом
пријемног.
7. Свака школа која има пријављене ученике шаље наставнике математике за
прегледање.
Сваки прегледач треба да прегледа око 30 тестова.
Гимназија „Бољаи“ из Сенте шаље 2 наставника за преглед на мађарском језику у
Суботицу ( Гимназија „Светозар Марковић“).
8. Реализацију пријемног испита потребно је спровести у складу са Стручним
упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу и применити прописане
обрасце. Стручно упутство, Смернице за прилагођавање пријемног испита за
средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и све
потребне обрасце можете преузети на
http://www.mpn.gov.rs/polaganje-prijemnih-ispita/.
9. Аутори теста биће дежурни у Заводу за вредновање образовања 10. јуна од 10 до 14
часова и сва питања можете поставити на телефон 011/2067015.

ПРИМЕРИ КАЛКУЛАТОРА КОЈЕ УЧЕНИЦИ МОГУ КОРИСТИТИ
НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА
ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО

