УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ
У пилотирању учествују СВИ ученици четвртог разреда .
I. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
05.04. се полаже испит из Српског/Мађарског језика и
књижевности.
06.04. се полаже испит из математике.
08.04. се полаже стручни испит али само ученици следећих
образовних профила:
Електротехничар аутоматике,
Електротехничар електронике,
Електротехничар енергетике,
Електротехничар за термичке и расхладне уређаје,
Електротехничар информационих технологија,
Електротехничар процесног управљања,
Електротехничар рачунара .
Писмени испит сваког дана почиње у 12.00 часова и трају 180
минута.
Кандидати су дужни да на место полагања испита дођу у
11.15 часова све дане одржавања писмених испита.
Ученици ће бити распоређени по учионицама према унапред
утврђеним списковима кандидата који ће бити истакнути на
огласној табли или на другом видљивом месту у школи.
II. ДОЗВОЉЕН ПРИБОР
Српски/Мађарски језик и књижевност – хемијска оловка
Математика- хемијска оловка, графитна оловка, гумица, зарезач,
прибор за цртање (шестар и два троугла), калкулатор *

III . ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни
наставници и према упутствима за рад на насловној страни теста.
Кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже
писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.
На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других
преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити
других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
Кандидати су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе,
искључене мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске
комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл., осим
воде/освежавајућег напитка.
На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног
прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање
или допуштање преписивања; ометање тока испита; напуштање
просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника
нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити
удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту
и упутства дата од стране дежурних наставника.
Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног
наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте
просторију тако да не ремете рад других кандидата.
Ученици који не приступе полагању морају донети оправдање.
Уколико је ученик задовољан постигнутим резултатом на тестутестовима, оцена/е ће бити уписана/е у дневник из предмета где је
постигао добре резултате!

Желимо Вам пуно успеха на испитима !
Стручни испит - хемијска оловка, графитна оловка, гумица зарезач
и калкулатор*
* Калкулатор са основним рачунским операцијама, који није
програмабилан

Школска матурска комисија
и
Школски тим за обуку

