МЕРИЛА И ПОСТУПАК ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС
У ФИЛОЛОШКУ ГИМНАЗИЈУ
- Извод из Правилника о упису ученика у средњу школу -

1. Кандидати се уписују у Филолошку гимназију према редоследу који се утврђује на основу:
a) Успеха у претходном школовању, и то:
-

општег успеха од VI до VIII разреда основне школе
резултата постигнутих на такмичењима ученика основне школе у VIII разреду из српског
језика и језичке културе и енглеског језика

б) Успеха на пријемном испиту
в) Успеха на завршном испиту

2. Општи успех од VI до VIII разреда вреднује се на следећи начин:

Општи успех од VI доVIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи
успех, остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале помножи бројем 4, а општи успех
остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале помножи бројем 5.
На основу општег успеха, кандидат може да оствари највише 70 бодова. Кандидати који су
завршили VI основне школе у иностранству, или страну школу у Републици Србији остварују
20 бодова на основу општег успеха у VI основне школе.

3. Резултати са такмичења се бодују на следећи начин:

Кандидату који је освојио I, II или III награду на Републичком такмичењу у VIII разреду основне
школе из српског језика и језичке културе или енглеског језика, додељује се 60 бодова за
прво место, 50 бодова за друго и 40 бодова за треће место.

4. Пријемни испит се састоји из посебног теста из српског језика и књижевности и теста из енглеског
језика. Тестови се полажу по програму основне школе.
5. Максималан број бодова на пријемном испиту је 240, и то:

a) 120 бодова на посебном тесту из српског језика и књижевности
б) 120 бодова на тесту из енглеског језика
Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова на посебном тесту
из српског језика и књижевности и тесту из енглеског језика.
6. Вредновање завршног испита - Ученик на завршном испиту може да освоји највише 10 бодова из
српског језика, 10 бодова из математике и 10 бодова на комбинованом тесту из физике, хемије,
биологије, историје и географије, односно укупно 30 бодова.
7. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис оствари исти број бодова, предност у
рангирању имају следећи кандидати:
-

Носиоци дипломе Вук Караџић
Кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту
Кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета
Кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту

