На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17.) Школски одбор Гимназије „Светозар
Марковић“ Ниш, на седници одржаној дана 03.04.2018. године донео:

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ СПРОВОЂЕЊУ, РОКОВИМА И НАЧИНУ
ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ГИМНАЗИЈИ ''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ''
НИШ
У Правилнику о организацији, спровођењу, роковима и начину полагања испита у
Гимназији ''Светозар Марковић'' у Нишу (у даљем тексту: Правилник) мењају се и
допуњују следеће одредбе:
Преамбула Правилника се мења и сада гласи:
''На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017- даље: Закон) и члана 53 Статута Гимназије
''Светозар Марковић" у Нишу, Школски одбор је на седници одржаној дана 03.04.2018.
године донео''.
2. У члану 3. став 1. алинеја 3 речи '' и жалби'' бришу се;
3.
У члану 32. став 2. мења се и сада гласи: ''Ученика Школа уписује у матичну
књигу за ванредне ученике, а у рублици ''Напомена'' уписује се правни основ за промену
статуса ученика (деловодни број и датум решења) и број матичне књиге у коју је ученик
уписан док је био у статусу редовног ученика.'' Наредна реченица из истог става :''У
матичну књигу за ванредне ученике уписују се све позитивне оцене наставних предмета из
разреда у коме је дошло до промене статуса ученика'', брише се.
4. Члан 50. став 1. мења се и сада гласи:
''Ванредни ученик је лице старије од 17. година. Изузетно и лице млађе од 17. година
може да стиче средње образовање или образовање за рад у својству ванредног ученика, уз
сагласност министра надлежног за послове образовања и васпитања, и то:
1) лице које се професионално бави спортом;
2) лице чија природа болести објективно не дозвољава редовно похађање
наставе;
3) у другим оправданим случајевима када објективне околности не дозвољавају
редовно похађање наставе;
Својство ванредног ученика стиче се уписом у Школу сваке школске године,
најкасније до 31. августа, осим ако је започет поступак за заштиту права ученика, како се
упис врши по окончању поступка.
Својство ванредног ученика лице старије од 17. година стиче подношењем захтева
директору школе уз доказ о разлогу који га онемогућава да редовно похађа наставу.''
5.
Члан 55 мења се и сада гласи: ''На школовање ванредних ученика који су у
том својству уписани у смислу члана 56 став 4 Закона о средњој школи (''Сл. гласник РС'',
број 55/2013 и 101/2017), односно члана 32. став 1 и 33. став 1. и 4. овог Правилника,
сходно се примењују одредбе овог Правилника о школовању ванредних ученика.
1.

6. Члан 59. се брише.
7. Назив главе 6 се мења и сада гласи: ИСПИТИ ПО ПРИГОВОРУ
8. Члан 65 се мења и сада гласи:
'' Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно
други законски заступник има право да поднесе:
1) приговор на оцену из предмета и владања у току школске године;
2) приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог
полугодишта;
3) приговор на испит.
Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од
три дана од саопштења оцене.
Приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог
полугодишта подноси се директору школе у року од три дана од дана добијања ђачке
књижице, односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року од 24 сата.
Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од саопштавања
оцене на испиту.
Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином,
одлучује о приговору из става 1. тачка 1) овог члана у року од три дана, односно у року од
24 сата о приговору из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, претходно прибављајући изјаву
наставника.
Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен приговор, у
року од три дана од доношења одлуке достави одлуку.
Ако оцени да је приговор основан и да оцена није јавно саопштена, образложена,
односно да оцењивање није у складу са прописима, директор поништава оцену, појачава
педагошко-инструктивни рад са наставником у установи и решењем образује комисију за
проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика.
Комисија има три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета.
Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима,
директор поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и закључивање.
Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за област
оцењивања и комуникацијских вештина.
Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање
наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези да захтева стручно
педагошки надзор над радом наставника од стране просветног саветника.
Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином оцени
да је приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима
упућује одељењском већу на разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних
сарадника.
Ако директор утврди да закључна оцена из предмета није изведена у складу са
прописима или је приговор из других разлога основан, решењем поништава закључну
оцену и упућује ученика на полагање испита.
Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништиће испит
и упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од
дана подношења приговора.
Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет,
ангажује стручно лице из друге школе.

Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена,
не може да буде члан комисије.
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу
да буду чланови комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.
9. Чланови 66, 67 и 68 се бришу.
10.
Чланови 69,70,71,72, 73,74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 и 122 постају чланови 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86, 87,88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 и
117.
11. После члана 85. додаје се члан 85а који гласи:
'' На крају школовања ученици ће од школске 2020/2021. године полагати општу
матуру.
Општу матуру чине испити из обавезног и изборног дела.
Обавезни део опште матуре је обавезан за све ученике.
Обавезни део опште матуре чине три (3) испита из следећих наставних предмета:
- Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност;
- Математика;
- Наставни предмет по избору.
Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност, у обавези су да
полажу сви ученици.
Математику су у обавези да полажу сви ученици који су овај наставни предмет
учили више од две године општег средњег образовања и васпитања. Ученици који су
учили Математику до две године бирају неки други предмет са Листе општеобразовних
наставних предмета, што укључује и могућност избора Математике.
Наставни предмет по избору је предмет који ученик обавезно мора да изабере са
Листе општеобразовних наставних предмета.
У обавезном делу опште матуре ученик полаже три различита наставна предмета.
Дакле, наставни предмет по избору не може да буде Српски језик и књижевност/Матерњи
језик и књижевност и Математика (односи се само на ученике који су Математику учили
више од две године), тј. наставни предмет који је ученик изабрао уместо Математике.
Српски као нематерњи језик могу да изаберу само ученици који су образовање и
васпитање стицали на једном од језика националних мањина.
Изборни део је део за који ученик може да се определи у зависности од захтева
високошколске установе на којој планира да настави образовање. Уколико се ученик у
предвиђеном року определи за полагање изборног дела опште матуре, овај део испита
постаје обавезан за тог ученика. Ученик може да одустане од полагања овог дела у року
који је прописан школским календаром за средње школе за полагање опште матуре.
У изборном делу ученик може да бира наставне предмете са Листе општеобразовних
наставних предмета и то бира само оне предмете које није полагао у оквиру обавезног
дела.
Број изборних предмета, које ученик бира, није ограничен.
Изборни део опште матуре полажу ученици на основу сопственог избора.

Садржај и структура тестова
Обавезне и изабране наставне предмете у оквиру обавезног и изборног дела опште
матуре ученик полаже писаним путем, решавањем тестова.
Тестови су засновани на утврђеној листи општих стандарда постигнућа за крај
општег средњег и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета и њима
се испитују знања и умења ученика на крају општег средњег образовања и васпитања,
односно степен развијености предметне и међупредметних компетенција са три нивоа
образовних стандарда.
Тест садржи 40 задатака од којих је 10 задатака са основног нивоа, 20 задатака са
средњег нивоа и 10 задатака са напредног нивоа. Задаци носе различити број бодова у
односу на ниво задатка. Максимално време полагања теста је 240 минута.
Начин полагања опште матуре
Општа матура полаже се на целој територији Републике Србије у исто време и план
полагања је утврђен школским календаром за средње школе. План полагања опште матуре
подразумева два редовна испитна рока: јунски и августовски. Ученици који не положе
општу матуру у редовном року полажу у следећем испитном року у складу са прописаним
календаром.
Општа матура, у обавезном и изборном делу, полаже се писаним путем, решавањем
тестова.
Сваки ученик је у обавези да у календаром прописаном року поднесе пријаву школи
за полагање опште матуре. Пријава садржи списак наставних предмета из обавезног дела
опште матуре и списак наставног/-их предмета изборног дела опште матуре.
Ученик има право да одустане од изборног дела опште матуре у року који је
прописан календаром.
Ученик је положио општу матуру када положи све испите из обавезног дела.
Сваке школске године одређује се минималан број бодова за сваки предмет
појединачно који је потребан да би ученик положио тај предмет.
Након положених свих испита ученику се издаје јавна исправа о положеној општој
матури која садржи: називе наставних предмета из обавезног као и изборног дела, оцене и
остварени проценат/број поена за сваки наставни предмет и проценат решености задатака
за сваки ниво стандарда.
Ученик са положеном општом матуром може да се упише на високошколску
установу под условима које та установа прописује, односно у складу са законом.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Председник Школског одбора

Предраг Ковачевић

Правилник је истакнут на огласној табли школе дана ______________________

Правилник је ступио на снагу ___________________________ .

Секретар школе
Јелена Ђорђевић

