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ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА
Поштовани,
Позивамо Вас да обавестите ученике осмих разреда који су заинтересовани за упис у одељења за ученике са
посебним способностима за:
1. рачунарство и информатику
Да треба да се пријаве преко линка:

https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/

Званичне информације Министарства могу се видети на линку:
http://www.mpn.gov.rs/elektronsko-prijavljivanje-za-polaganje-prijemnog-ispita-za-ucenike-sa-posebnim-sposobnostima/

Рок за пријаву је уторак, 7. април 2020. г.
Молимо ученике који нису сигурни да ли желе да се упишу на наведени смер да се свакако пријаве, јер
увек могу да одустану, али неће моћи касније да се пријаве.
Пријемни за смер рачунарство и информатика подразумева полагање посебног теста из математике.
Додатне припреме за тест из математике организоване су од јануара 2020, а настављају се и у ванредним
околностима, о чему могу да се добију детаљније информације преко сајта: www.centarplaneta.org.
Ученици осмог разреда који су заинтересовани за упис у одељења за ученике са посебним способностима за:
2. историју и географију
Треба да пошаљу своје податке (име, презиме, број телефона и Email адресу) на direktor.gimso@mts.rs
Наведене информације очекујемо до среде, 15. априла 2020.
Пријемни за смер историја и географија биће организован након обавезног завршног испита и, још увек, не може
се званично пријавити.
Овај пријемни подразумева полагање посебног теста или из историје или из географије, а могуће је полагати и
оба теста. Један тест се полаже у 10:00, а други у 14:00 у истом дану, тако да полагање оба теста подразумева
знатно већи напор.
Приликом рангирања ученика рачуна се остварени број бодова само из једног теста (или историје или
географије) где је остварен већи број бодова.
Заинтересовани ученици могу да се спремају за полагање ових тестова из редовне збирке за завршни испит, при
чему долазе у обзир само задаци за средњи и напредни ниво.
Информације о начину додатне припреме за полагање тестова из историје и географије имаћемо када
успоставимо контакт са свим заинтересованим ученицима, а најкасније у понедељак, 20. априла 2020.
Ученици, који имају склоности ка наведеним предметима не треба да се плаше евентуалног неуспеха на
посебним пријемним испитима, јер свакако имају обавезу полагања редовног завршног испита, као и право уписа
у неки од редовних смерова.
Ова одељења се формираују са највише 20 ученика, а најмање 15 ученика.

Сомбор, 2. aприл 2020. г.

Душан Мишковић, директор

