Упис у пдељеое за пбдарене ученике у математичкпј гимназији
Кандидат се уписује у математишкп пдељеое према редпследу кпји се утврђује на пснпву:
 успеха на пријемнпм испиту,
 успеха на заврщнпм испиту,
 успеха у претхпднпм щкплпваоу, пднпснп ппщтег успеха пд щестпг дп псмпг
разреда пснпвне щкпле,
 такмишеоa из математике.
Кандидат пплаже пријемни испит кпји се састпји из израде теста из математике. Тест се
пплаже пп прпграму пснпвне щкпле. Кандидат на тесту мпже да пствари највище 240 бпдпва.
Кандидат је пплпжип пријемни испит акп је пстварип најмаое 120 бпдпва на тесту.
Кандидату кпји је псвпјип првп, другп или треће местп на републишкпм такмишеоу из математике у псмпм разреду пснпвне щкпле дпдељује се 120 бпдпва за првп местп, 100 бпдпва за
другп местп и 80 бпдпва за треће местп.
Када већи брпј кандидата пд брпја предвиђенпг за упис пствари исти брпј бпдпва, преднпст у
рангираоу, дп брпја предвиђенпг за упис, имају следећи кандидати:
 нпсипци Диплпме „Вук Карачић”,
 кпји су псвпјили већи брпј бпдпва на такмишеоима из физике,
 кпји су псвпјили већи брпј бпдпва на такмишеоима из псталих предмета,
 кпји имају већи укупан брпј бпдпва на пријемнпм испиту,
 кпји имају већи укупан брпј бпдпва на заврщнпм испиту.
Пријављиваое кандидата и ппднпщеое дпкумената пбавља се пд 24. дп 27. маја 2014. гпдине
у прпстпријама Гимназије;
Дпкументација пптребна за пријављиваое, ФОТОКОПИЈЕ (пригинали на увид):
 извпд из матишне коиге рпђених
 сведпшанствп п заврщенпм щестпм и седмпм разреду пснпвне щкпле
 диплпме са такмишеоа у псмпм разреду
 пријава за упис у средоу щкплу из кпнкурса (мпже се дпбити и у Гимназији
приликпм ппднпщеоа пријаве)
 ђашка коижица са фптпграфијпм прекп кпје је пешат щкпле и са унетпм шифрпм
ученика.
Пријемни испит из математике је у субпту 7. јуна 2014. гпдине у прпстпријама Гимназије.
Објављиваое прелиминарних резултата пријемнпг испита – најкасније 11. јуна дп 7.00 шаспва;
Ппднпщеое евентуалних жалби на резултате пријемнпг испита уписнпј кпмисији и кпмисији у
средопј щкпли и издаваое рещеоа пбавља се у средопј щкпли кпја спрпвпди пријемни испит,
ппсле пбјављених резултата пријемнпг испита најкасније 12. јуна пд 8.00 дп 16.00;
Кпнашни резултати пријемних испита биће пбјављени дп 13. јуна у 12.00 шаспва.
Упис ушеника је у шетвртак 26. јуна у прпстпријама Гимназије.
Ушеници кпји су се уписали не пппуоавају листе жеља у матишним щкплама.
Наппмена: Према упутству Министарства прпсвете и науке прелиминарни резултати
пријемнпг испита неће се ппстављати на сајт. Резултати ппд щифрама биће пбјављени на
пгласнпј табли щкпле.

