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Пробни завршни испит за ученике 8. разреда биће одржан у петак и суботу, 25. и 26. марта 2022. године.
Ученици ће у петак, са почетком у 13 часова, полагати тест из математике, док ће у суботу, у 9 часова
бити тест из српског, односно матерњег језика, док ће комбиновани тест имати у 11.30 часова.
Помоћник министра Милан Пашић рекао је да је пробни завршни испит верна симулација завршног
испита и да треба да омогући ученицима да се упознају са процедурама и начином полагања завршног
испита који их очекује у јуну.
Такође, како је додао, на овај начин може да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за
завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду. Пробни завршни испит за полагаће 64.200
ђака.
Пашић подсећа да се пробни завршни испит не оцењује и да се не врши рангирање ученика на основу
ових резултата.
Пробни тест, осим што се ученици упознају са процедурама, уједно је и алат наставницима, како би
могли да планирају оперативни план везан за припремну наставу”, додао је Пашић.
Ове године у учионици може бити максимално 15 ученика и један дежурни наставник и потребно је да
се поштује размак од два метра између матураната.
Поштовани,
У наставку овог мејла, на линковима у тексту, налазе се видео упутства која се односе на реализацију
пробног завршног испита, и то на на употребу идентификационих образаца број 41 и на манипулацију
испитним материјалом у школама.
Молимо Вас да се упознате са њиховим садржајем, као и да обезбедите да се одговарајући учесници
пробног завршног испита упознају са њиховим садржајем, како би предвиђене процедуре применили
приликом реализације пробног завршног испита.
Видео упутство за употребу обрасца 41. Uputstvo za obrazac .Потребно је да се са овим упутством
упознају директори, одељењске старешине, дежурни наставници и ученици.
Видео упутство за манипулацију испитним материјалом Uputstvo za škole . Потребно је да се са овим
материјалом упознају директори, други чланови школске комисије, дежурни наставници, односно сви
учесници који у оквиру својих улога врше манипулацију испитним материјалом.
Од велике је важности да се поступа у складу са предвиђеним процедурама, имајући у виду да ће
искуство стечено у реализацији пробног завршног испита бити од важности за утврђивање коначне
процедуре која ће се примењивати на завршном испиту.
Свим ученицима и запосленима желимо успешан предстојећи пробни завршни испит.
Срдачно,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

