12. 05. 2022. МПНТР - Сутра почињу пријемни испити за специјализована одељења
гимназија и уметничких школа
Линк: https://mpn.gov.rs/vesti/sutra-pocinju-prijemni-ispiti-za-specijalizovana-odeljenja-gimnazija-i-umetnickih-skola/

Пријемни испити за специјализована одељења гимназија и уметничких школа почињу сутра, у
петак, 13. и трајаће до 22. маја 2022. године.
Пријемне испите прво ће полагати ученици који су се пријавили за уметничке школе ликовне области.
Они ће пријемни испит имати три дана, од 13. до 15. маја и из три дела – цртање, сликање и вајање.
Ученик може да оствари највише по 160 бодова на сваком делу пријемног испита, односно, укупно 480
бодова.
Ученици са посебним способностима за биологију и хемију, полагаће пријемни испит у суботу, 14. маја
2022. године. Ученици ће решавати тест из биологије од 10 до 12 часова, а ученици који се определе за
хемију полагаће тест од 14 до 16 часова. Ученик може да оствари највише по 240 бодова на сваком
тесту и бира да ли ће да полаже један или оба теста. Уколико полажу оба теста, бодује се онај тест који
има више поена. Ученик је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из
биологије, или најмање 120 бодова на тесту из хемије.
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности, такође
биће одржани у суботу, 14. маја 2022. године од 14 до 16 часова. Ученици полажу пријемни испит на
коме решавају тест из познавања опште културе и могу да остваре највише 240 бодова. Ученик је
положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из познавања опште културе.
Ученици надарени за филолошке науке полагаће пријемни испит, у суботу и недељу, 14 и 15. маја
2022.године. У суботу од 10 до 12 часова полагаће српски, односно матерњи језик, док ће страни језик,
полагати дан касније, у недељу од 10 до 12 часова.
Пријемни испити у музичким и балетским школама, као и за ученике са посебним способностима за
рачунарство и информатику, математику, физику , историју, географију, за наставу на страном језику
биће одржани следеће недеље од 20. до 22. маја 2022. године
Подношење спортске документације упис у специјализована спортска одељења гимназија је 21. и
23.маја 2022.године.
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе
пријемни испит) биће објављени од 16. до 24.маја. Подношење и решавање приговора ученика на
прелиминарне резултате пријемног испита су од 16. до 24. маја.
Коначни резултати биће објављивани сукцесивно од 17. до 25. маја 2022. године.
Детаљне информације о полагању пријемних испита можете погледати на порталу Моја средња школа,
https://mojasrednjaskola.gov.rs/
Ученици који полажу пријемне испите, полажу и завршни испит који ће бити одржан 27. 28. и 29.
јуна 2022.године.

