
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ”

SVETOZAR MARKOVIĆ GIMNÁZIUM

Петефи Шандора 1, 24000 Суботица, тел-факс: 552-820, ПИБ: 100958994; текући рачун: 840-482660-67; E-mail: sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs

0

П Р А В И Л Н И К О   ИСПИТИМА
У ГИМНАЗИЈИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

У СУБОТИЦИ

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ



ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ”

SVETOZAR MARKOVIĆ GIMNÁZIUM

Петефи Шандора 1, 24000 Суботица, тел-факс: 552-820, ПИБ: 100958994; текући рачун: 840-482660-67; E-mail: sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs

1

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 ) , Школски одбор Гимназије „Светозар Марковић”, на
седници одржаној у проширеном сазиву дана 04.12.2013. године, донео је

П Р А В И Л Н И К
О   ИСПИТИМА

У ГИМНАЗИЈИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У СУБОТИЦИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником регулишу се: врсте испита који се полажу у Гимназији „Светозар
Марковић” у Суботици (у даљем тексту: Школа), начин полагања испита, рокови за полагање испита,
заштита права ученика и начин вођења документације у вези испита.

Члан 2.

У Школи се полажу:

1. разредни испити,
2. поправни испити ,
3. допунски испити ,
4. матурски испити,
5. испити за ванредне ученике
6. испити по жалби.

Испити се полажу по предметима и разредима.

Члан 3.

Рокови за полагање испита утврђених овим Правилником су: октобарски, новембарски,
децембарски, фебруарски, мартовски, априлски, мајски, јунски и августовски.

У даљем тексту Правилника биће детаљније утврђени рокови по врстама испита.

Члан 4.

Сваком испиту претходи пријављивање за полагање подношењем пријаве до 10.-ог у месецу.
Испитни рок почиње 20.-ог у месецу по распореду утврђеном за дати испитни рок.
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Распоред пријављивања и полагања испита утврђује директор за сваки рок и објављује на
огласаној табли Школе најмање два дана пре дана одређеног за пријављивање, односно полагање
испита.

Члан 5.

Ако ученик не дође на испит у предвиђено време, сматра се да је одустао од полагања.
Ако ученик достави оправдање о спречености да изађе на испит, пре дана одређеног за

полагање испита и затражи одлагање испита, директор процењује оправданост разлога и доноси
одлуку о одлагању испита.

Сматра се да је одустао од полагања испита и ученик који изађе на испит, а цедуљу са
испитним питањима врати испитној комисији одмах по извлачењу.

Члан 6.

Испити се полажу писмено и усмено.
Испити се полажу пред испитном комисијом коју одређује директор школе. Комисију чине

три члана од којих су најмање два стручна за предмет. Један од чланова комисије је председник.
Испитна комисија ради у пуном саставу, а оцену утврђује већином гласова својих чланова

одмах након обављеног испита и саопштава је ученику.
Успех ученика на испиту оцењује се бројчаном оценом од 1 до 5.

Члан 7.

Испитна питања  садрже градиво наставног програма одређеног предмета.
Испитна питања су исписана на испитном листићу који кандидат извлачи из већег броја

листића. Број испитних листића мора бити за 10% већи од броја кандидата.

Члан 8.

На усменом испиту ученик има право да се припрема за одговоре 15 минута.
Ученик се за време испита не може служити литературом и другим средствима која му

испитна комисија није изричито одобрила, нити може користити помоћ других лица.

Члан 9.

Ученик који омета ток испита, понаша се недолично или се служи недозвољеним средствима
у току испита, може бити удаљен са испита и оцењен недовољном оценом.
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Члан 10.

О току испита води се одговарајући записник предвиђен Правилником о садржају и начину
вођења евиденције у средњој школи.

II РАЗРЕДНИ ИСПИТ

Члан 11.

Разредни испит полаже ученик који из оправданих или неоправданих разлога није
присуствовао настави више од једне трећине предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да
није савладао наставни план и програм.

Ученици полажу разредни испит из предмета за који није организована настава најмање за
једну трећину укупног годишњег броја часова наставе.

Разредни испит полаже ученик у јунском и августовском испитном року.

Члан 12.

За ученике који су упућени на полагање разредног испита због болести Школа организује
припремни рад у трајању од најмање 10% годишњег броја часова наставе из предмета из кога се
полаже тај испит.

Обим и распоред припремног рада утврђује Наставничко веће Школе.

Члан 13.

Ученик је положио разредни испит ако из предмета који је полагао добије позитивну оцену.
Ако ученик добије једну или две недовољне оцене на разредном испиту или не приступи

полагању испита, упућује се на поправни испит, под условом да са тим недовољним оценама нема
више од две недовољне оцене.

Ученик који на разредном испиту добије више од две недовољне оцене, није завршио разред.
Разредни испити се организју пре полагања поправних испита.

III ПОПРАВНИ ИСПИТ

Члан 14.

Поправни испит полаже ученик који је на крају другог полугодишта или на разредном испиту
имао до две недовољне оцене из обавезних предмета.
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Члан 15.

Поправни испит ученици полажу у августовском, а ученик завршног разреда у јунском и
августовском испитном року.

Ученик завршног разреда након полагања разредног испита, ако је положио, има право да у
истом испитном року полаже завршни матурски испит, односно да полаже поправни испит ако није
положио разредни испит.

Члан 16.

Изузетно, редован ученик који није положио поправни испит може да заврши започети разред
у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика поновним полагањем
неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа. Када заврши
разред ванредан ученик има право да се у истој школској години упише у наредни разред, у истом
својству.

Члан 17.

Ученик завршног разреда који не положи поправни, завршни, односно матурски испит
завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика полагањем испита уз
обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа.

IV ДОПУНСКИ ИСПИТИ

Члан 18.

Допунске испите полаже ученик који долази из друге школе ради завршавања започетог
школовања у истом трајању из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом
који је ученик започео да савлађује, ученик који прелази са смера на смер у истој школи у роковима
утврђеним решењем, сагласно општем акту Школе и ученик који је делимично завршио одређену
школу у иностранству па се нострификација условљава полагањем одређених испита.

V МАТУРСКИ ИСПИТ

Члан 19.

Матурски испит полаже ученик на крају стицања образовања у четворогодишњем трајању,
који је позитивно оцењен из свих наставних предмет предвиђених Наставним планом и програмом.
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Члан 20.

Матурски испит редован ученик полаже у јунском, најкасније до 20. јуна, и августовском
испитном року, а ванредан ученик у свим испитним роковима утврђеним овим Правилником.

Ученик који у јунском испитном року полаже поправни испит, матурски испит полаже у
августовском року, најкасније до 25. августа.

Ученик завршног разреда који не положи матурски испит, завршава започето образовање у
истој школи у својству ванредног ученика полагањем испита уз обавезу плаћања накнаде стварних
трошкова које утврди школа.

Члан 21.

Писмену изјаву о опредељењу за израду рада из изборног предмета ученик предаје
предметном наставнику.

До краја првог полугодишта на предлог стручних већа, Наставничко веће Школе утврђује и
објављује списак матурских тема на огласној табли или доставља ученицима на увид на други
погодан начин почетком другог полугодишта за текућу школску годину.

Ванредан ученик опредељује се по истим условима као и редован ученик, а најкасније 15 дана
пре дана утврђеног полагања.

Члан 22.

За полагање матурског испита ученик подноси пријаву школи у року који одреди школа. У
пријави наводи страни језик који жели да полаже и назив теме за матурски рад, прилаже
сведочанство о завршеним разредима гимназије и извод из матичне књиге рођених. Ученику који се
пријавио за полагање матурског испита и био спречен из оправданих разлога да полаже испит у
целини или поједине делове испита, испитни одбор може да одобри полагање и ван редовних рокова.

Ученик предаје матурски рад у року који одреди испитни одбор. Уколико га не преда у
предвиђеном року, сматра се да је одустао од полагања матурског испита.

Ученик не сме да прекрши испитна правила која утврди школа.

Члан 23.

Матурски испит организују и спроводе испитни одбор и испитне комисије.
Испитни одбор чине председник испитног одбора, сви чланови испитних комисија и секретар

одбора.
Председник испитног одбора је директор школе.
Сви чланови испитних комисија су истовремено чланови испитног одбора.
Записник о раду испитног одбора води секретар кога именује директор на почетку школске

године.
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Члан 24.

Испитни одбор обавља следеће послове:

1. утврђује број пријављених кандидата,
2. евидентира теме за матурски рад,
3. евидентира рокове и распоред полагања појединих делова испита,
4. утврђује општу оцену на матурском испиту за сваког ученика,
5. утврђује коначну оцену у случају несагласности чланова испитне комисије приликом

закључивања оцене за поједине предмете,
6. одобрава накнадно полагање матурског испита или дела испита ученику који је из

оправданих разлога био спречен да приступи полагању матурског или дела испита у
текућем испитном року.

Испитни одбор усваја одлуке већином гласова присутних чланова, а може да одлучује ако су
присутне две трећине свих чланова.

Члан 25.

Секретар испитног одбора обавља следеће послове:

1. евидентира спискове пријављених ученика и формира групе за полагање
одговарајућих делова матурског испита,

2. води записник испитног одбора у току полагања матурског испита чији је саставни
део списак свих ученика који су пријавили полагање, резултати постигнути по
сваком поједином делу испита и општи успех на матурском испиту,

3. предлаже план и распоред полагања матурског испита,
4. подноси извештај исптином одбору о обављеном матурском испиту и постугнутим

резултатима.

Члан 26.

Матурски испит спроводи комисија од три члана од којих су најмање два стручна за предмет.
Чланове испитних комисија именује директор Школе.

Испитна комисија обавља испит и утврђује оцену ученика на основу поједниначних оцена
сваког члана комисије.

Члан 27.

Испитне комисије формирају се за:

1. матерњи језик, страни језик и математику;
2. усмену одбрану матурског рада.
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Број комисија утврђује се на основу броја пријављених кандидата.

Члан 28.

Матурски испит се сатоји из два дела:
1. заједничког
2. изборног.

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА

Члан 29.

У оквиру заједничког дела матурског испита ученик полаже матерњи језик, страни језик или
математику, према садржајима четворогодишњег програма рада који је дефинисан Наставним планом
и програмом за гимназије.

Овај део испита полаже се писмено.
Члан 30.

Испитни Одбор Школе утврђује 4 (четири) теме од 6 (шест) тема (матерњи језик), од 6 (шест)
група задатака (математика) и од 6 текстова (страни језик).

Изборне теме чува до почетка испита директор Школе.

ИЗБОРНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА

Члан 31.

Изборни део матурског испита састоји се из матурског рада и одбране матурског рада.
Ученик ради матурски рад у току завршног разреда уз помоћ наставника-ментора.
У току матурског рада обавезно је организовање најмање четири консултације на којима је

ментор дужан да прати рад сваког ученика и пружи потребну помоћ упућивањем на потребну
литературу и избору начина и структуре израде рада.

ОЦЕЊИВАЊЕ
Члан 32.

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као средња аритметичка
вредност оцена добијених за поједине предмете који су полагани на матурском испиту и оцене из
матурског рада.
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Оцена из матурског рада изводи се на основу оцена добијених на матурском раду и одбрани
тог рада.

Оцене појединих предмета утврђује испитна комисија на предлог предметног испитивача, а
оцену општег успеха испитни одбор на основу извештаја испитних комисија. Ако испитна комисија
не може да утврди појединачне оцене једногласно, ако је један оцењивач дао позитивну оцену, други
негативну, или је разлика између позитивних оцена две и више, испитни одбор утврђује коначну
оцену.

Ученик је положио матурски испит ако је из заједничког и изборног дела испита добио
позитивну оцену.

Ученик који је на матурском испиту добио једну или две недовољне оцене полаже поправни
испит, односно поправне испите.Уколико не положи поправни у августовском року, поново полаже
испит, односно испите из предмета из кога, односно којих није положио испит, као ванредан ученик,
у роковима утврђеним општим актом школе.

Члан 33.

Ученик може бити и неоцењен или оцењен негативном оценом, без полагања испита.
Неоцењен остаје ученик који прекине испит из оправданих разлога и ученик који због кршења

испитних правила буде удаљен са испита.
Негативном оценом оцењује се ученик који прекине испит без оправданих разлога, ученик

који није предао писмени задатак, ученик који је напустио просторију у којој се полаже испит, без
дозволе дежурног наставника. Негативном оценом оцењује се и ученик за кога се недвосмислено
докаже да је у току испита  користио недозвољена средства или да је преписивао.

VI ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

Члан 34.

Ванредан ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом,
осим предмета за физичко васпитање ако је старији од 20 година.

Владање ванредног ученика не оцењује се.

Члан 35.

Школа организује за ванредне ученике припремну наставу/консултације у зависности од
образовног профила и броја ученика.

Припремна настава / консултације, за ванредне ученике организује се у оквиру блок наставе.
Наставничко веће Школе усваја План припремне наставе.
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Члан 36.

Ванредан ученик у једном испитном року може полагати највише 4 (четири) испита која се
полажу усмено или 1 испит који се полаже усмено и писмено и 2 испита која се полажу усмено.

Члан 37.

Ванредан ученик који започне са полагањем испита у другој школи може наставити са
полагањем испита истог разреда у овој школи, с тим да му се позитивне оцене добијене на испитима
признају увидом у исписницу и уверење о положеним испитима.

Члан 38.

Уколико ванредан ученик не изађе на испит у року у коме је пријавио, извршена уплата се не
признаје за следећи испитни рок уколико ученик не донесе писмено оправдање да је био спречен.

Члан 39.

Ванредан ученик полаже испите на начин предвиђен чланом 3 - 10. овог Правилника.

VII ПРИГОВОР НА ИСПИТ

Члан 40.

Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе приговор на испит прописан
посебним законом у року од 24 сата од саопштења оцене.

Директор школе је дужан да одлучи о приговору у року од 24 сата од њеног пријема .

Ако утврди да је испит обављен противно Закону или Закону о средњем образовању и
васпитању и прописима донетим на основу њих, поништиће испит и упутити ученика на поновно
полагање испита.

Испит се организује у року од три дана од дана подношења приговора.

Када је поништен испит директор образује нову комисију (најмање три члана, од којих су два
стручна за предмет) у чијем саставу не могу бити чланови комисије чији је испит поништен.

Оцена комисије је коначна.
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VIII НАЧИН ВОЂЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 41.

У Школи се води евиденција у складу са Правилником о садржају и начину вођења евиденције
у средњој школи, на прописаним обрасцима.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе и
даном његовог ступања на снагу престаје да важи Правилник о испитима од 29.06.2010. године.

У Суботици, дана 04.12.2013. год. Председник Школског одбора:
Дел.бр. 03-223

__________________________
проф. Милојевић Клара

Правилник објављен на огласној табли 5.12.2013. год.
Правилник ступио на снагу 13.12.2013. год.

Измене Правилника ступиле на снагу 18.4.2018. године ( дел.број 01-212/4).


