Упис у одељење за спортисте
Кандидати за упис дужни су да дпставе пптврде п пствареним сппртским резултатима издате
пд надлежнпг наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза, кпји је регистрпван у министарству
надлежнпм за ппслпве сппрта. Образац пптврде мпже се скинути са сајта Гимназије.
Пријављиваое ученика и ппднпшеое пптврда п пствареним сппртским резултатима пбавља
се 7. и 8. јуна пд 9.00 дп 15.00 часпва у прпстпријама Гимназије.
Кандидати се уписују у гимназију и пдељеое за сппртисте према редпследу кпји се утврђује на
пснпву:
 успеха на заврщнпм испиту,
 успеха у претхпднпм щкплпваоу, пднпснп ппщтег успеха пд щестпг дп псмпг разреда
пснпвне щкпле,
 ппстигнутих сппртских резултата кпје је кандидат пстварип у псмпм разреду пснпвне
щкпле.
Ппстигнути сппртски резултати вреднују се такп щтп се кандидату за упис у сппртску гимназију
и пдељеоа за сппртисте дпдељују следећи бпдпви:
1) акп наступа за репрезентацију Републике Србије, пднпснп акп се налази на списку
репрезентативаца, за пне сппртпве кпји немају репрезентативна такмишеоа узраста дп
14 гпдина – 10 бпдпва;
2) акп је псвпјип медаљу у сппртскпм такмишеоу на првенству Републике Србије,
ппјединашнп или кап шлан екипе – 8 бпдпва за златну медаљу, 7 бпдпва за сребрну
медаљу и 6 бпдпва за брпнзану медаљу.
Када већи брпј кандидата пд брпја предвиђенпг за упис пствари исти брпј бпдпва, преднпст у
рангираоу дп брпја предвиђенпг за упис имају следећи кандидати:
 кпји су пстварили већи брпј бпдпва из ппстигнутих сппртских резултата,
 нпсипци Диплпме „Вук Карачић”,
 кпји су псвпјили већи брпј бпдпва на такмишеоима из псталих предмета,
 кпји имају већи укупан брпј бпдпва на заврщнпм испиту.
Дпкументација пптребна за пријављиваое:
Дпкументација пптребна за пријављиваое, ФОТОКОПИЈЕ (пригинали на увид):
 извпд из матишне коиге рпђених
 сведпчанствп п завршенпм шестпм, седмпм и псмпм разреду пснпвне шкпле
 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.
 ОРГИНАЛИ пверене сппртске пптврде.

Ушеници пппуоавају листе жеља у свпјим матишним пснпвним щкплама и кап (прву) жељу
навпде сппртскп пдељеое. Даље расппређиваое и упис ушеника пбавиће се на исти нашин кап
и за упис ушеника кпји не уписују специјалне смерпве.

