ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ
У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
1. Гимназија у Смедереву у школској 2018/19. години уписаће 24 ученика у одељење за обдарене
ученике у Филолошкој гимназији, на смеру Живи језици, и то одељење за енглески језик
2. За упис могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу и који су рођени после
31.8.2000.године. Кандидати који се уписују у ово одељење полажу, поред завршног испита и
пријемни испит. Пријемни испит полажу у просторијама Гимназије.
3. Мерила и поступак за рангирање кандидата за упис, која су посебно истакнута, су саставни део овог
Конкурса
4. Ученик који је 7. разред основне школе завршио у иностранству, а 8. разред у Републици Србији
школске 2016/17. године, такође полаже пријемни и завршни испит и уписује се преко броја. Ученик
који је основну школу, или последња два разреда основне школе завршио у иностранству, уписује се
преко броја, на основу нострификованог сведочанства и положеног пријемног испита.
5. Календар полагања пријемног испита:
 11-14. 5. 2018. године, од 900 до 1400 сати – Пријављивање кандидата (канц.бр. 44 – секретар
Школе). Пријава се набавља у секретаријату Гимназије.
 02. 6. 2018. године (субота), до 900 сати – Објављивање распореда учионица за полагање пријемног
испита
 02. 6. 2018. године (субота), од 1000 до 1200 сати – Тест из српског језика и књижевности
 03. 6. 2018. године (недеља), од 1000 до 1200 сати – Тест из енглеског језика
 06.6.2018. године (среда), до 800 сати – Прелиминарни резултати пријемног испита
 07. 6. 2018. године (четвртак), од 800 до 1600 сати – Учесник Конкурса може да поднесе приговор
на резултат пријемног испита (канц.бр. 44 – секретар Школе)
 07. 6. 2018. године (четвртак), од 1000 до 1200 сати – Разматрање поднетих приговора (уч.бр.7)
 08. 6. 2018. године (петак), до 1200 сати – Коначни резултати пријемног испита
 Завршни испит ученици полажу у својим основним школама, 18.19 и 20. јуна 2018. године
 29 и 30. 6. 2018. године , од 800 до 1500 сати – Попуњавање и предаја листа жеља у основним
школама
 08. 7. 2018. године , od 800 сати – Објављивање званичних резултата расподеле по школама и
образовним профилима
 09. и 10. 7. 2018. године, упис ученика у средње школе од 800 до 1500 сати
6. На пријемном испиту ученик мора имати ђачку књижицу са овереном фотографијом
7. Документа потребна за упис:
а) Пријава за упис (набавља се у Школи, канцеларија бр. 44)
б) Уверење о обављеном завршном испиту
в) Оригинално сведочанство о завршеној основној школи
г) Оригинални Извод из матичне књиге рођених (било колико стар)
8. Додатне информације око полагања испита и уписа могу се добити од директора Школе
(тел. 026/617-384 и 617-383)

