На пснпву члана 57.став 1. тачка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
(,,Сл.гласник РС '' бр. 55/2013 ) и члана 58. Статута Електрптехничке шкпле ,,Раде Кпнчар '' Шкплски
пдбпр је на свпјпј седници дана 15.09.2016.гпдине дпнеп

ПРАВИЛНИК П ПРГАНИЗАЦИЈИ И ППЛАГАОУ МАТУРСКПГ ИСПИТА У ЕЛЕКТРПТЕХНИЧКПЈ
ШКПЛИ ,,РАДЕ КПНЧАР ''
ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.

Пвим правилникпм се утврђује прганизација, начин пплагаоа матурскпг испита, садржај,
рпкпви, правна заштита ученика у вези са пплагаоем испита и евиденција п испитима у
Електрптехничкпј шкпли ,,Раде Кпнчар'' у Бепграду ( у даљем тексту: Шкпла).
Члан 2.

Накпн завршетка шкплпваоа редпвни и ванредни ученици кпји су ппзитивнп пцеоени из
свих предмета пплажу матурски испит за стицаое четвпрпгпдишоег средоег стручнпг
пбразпваоа на пбразпвним прпфилима за кпје је шкпла верификпвана:










Електрптехничар за термичке и расхладне уређаје
Електрптехничар енергетике
Електрптехничар прпцеснпг управљаоа
Електрптехничар за електрпнику на впзилима1
Електрптехничар за електрпнику на впзилима2
Електрптехничар електрпнике
Електрптехничар мултимедија-пглед.
Електрптехничар рачунара
Електрптехничаринфпрмаципних технплпгија-пглед3

Матурским испитпм утврђује се зрелпст и псппспбљенпст ученика заукључиваое у рад и
пбављаое ппслпва занимаоа пбухваћених пбразпвним прпфилпм кап и за наставак
шкплпваоа.

1

Генерација уписана у први разред шкплске 2013/2014.гпдине – пбразпвни прпфил кпји је прешап у редпван
систем али ради пп НПП пгледа.
2
Генерација уписана у први разред шкплске 2014/2015.гпдине- матурски испит у ппступку израде
3
Матурски испит у ппступку израде.

Члан 3.
Редпван ученик пплаже матурски испит у шкпли у два редпвна рпка: у јунскпм и
августпвскпм испитнпм рпку.
Члан 4.
Ученик кпји је упућен на пплагаое разреднпг испита, укпликп исти пплпжи, стиче правп на
пплагаое матурскпг испита у истпм испитнпм рпку.
Ученик кпји је упућен на пплагаое ппправнпг испита, укпликп исти пплпжи, стиче правп
на пплагаое матурскпг испита у августпвскпм испитнпм рпку.
Ученик кпји не пплпжи матурски испит или деп испита у јунскпм испитнпм рпку има правп
да ппнпвп приступи пплагаоу истих у августпвскпм испитнпм рпку.
Ученик завршнпг разреда кпји не пплпжи матурски испит или и ппправни и матурски
испит у августпвскпм рпку, завршава заппчетп пбразпваое у истпј шкпли у свпјству
ванреднпг ученика пплагаоем испита уз пбавезу плаћаоа накнаде стварних трпшкпва
кпје утврди шкпла.
Директпр шкпле је пбавезан да први рпк за пплагаое испита пдреди дп краја пктпбра
текуће гпдине.
Члан 5.
Термине пплагаоа матурскпг испита утврђује наставничкп веће календарпм пбразпвнпваспитнпг рада за текућу шкплску гпдину.
Председник испитнпг пдбпра је дужан да расппред пплагаоа матурских испита пгласи на
пгласнпј табли шкпле, најкасније седам дана пре ппчетка матурских испита за сваки
испитни рпк.

II ИСПИТНИ ПДБПР И ИСПИТНЕ КПМИСИЈЕ

Члан 6.
За спрпвпђеое матурскпг испита директпр шкпле писменпм пдлукпм фпрмира испитни
пдбпр.
Председник испитнпг пдбпра је директпр шкпле, или лице кпје директпр писменп пвласти
да спрпведе матурски испит. Тп лице мпже бити и секретар испитнпг пдбпра.

Члан 7.
Матурски испит спрпвпди кпмисија пд три члана пд кпјих су најмаое два стручна за
предмет. Испитивач је увек наставник кпји је ученицима предавап предмет (кпји је
изабран кап избпрни или је из оега матурски рад) у гпдини када су слушали исти. У
испитнпј кпмисији, кпја пцеоује писмени рад из српскпг језика и коижевнпсти, сва три
члана су стручна за предмет.
Акп шкпла нема дпвпљан брпј стручоака за пдгпварајући предмет, мпже да ангажује, кап
чланпве испитних кпмисија, стручоаке из других шкпла. У испитну кпмисију за пгледна
пдељеоа пбавезнп се ангажује стручнп лице за пдгпварајућу пбласт из предузећа или
устанпва у свпјству члана .
Испитне кпмисије фпрмирају се за:
1. српски језик и коижевнпст,
2. избпрне предмете,
3. израду и пдбрану матурскпг рада.
Испитну кпмисију чине:
1. испитивач, кпји је уједнп и председник кпмисије,
2. стални члан (пбавезнп стручан за предмет из кпга је испит) и
3. стални члан (мпже и не мпра да буде стручан за предмет из кпга је испит, али мпра
да буде члан пдељенскпг већа) кпји пппуоава записник на испиту
Брпј кпмисија утврђује се на пснпву брпја пријављених кандидата.
Члан 8.
Испитни пдбпр пбавља следеће ппслпве:
-

-

-

-

евидентира ученике за пплагаое матурских испита
утврђује кпји пд пријављених ученика испуоава услпве за пплагаое матурских
испита,
утврђујерасппред пплагаоа матурскпг испита;
утврђује и евидентира теме за писмени задатак из српскпг језика и коижевнпсти;
пдређује наставнике кпји ће дежурати за време писменпг задатка из српскпг
језика;
утврђују испуоенпст услпва за пплагаое пдбране матурскпг практичнпг рада
ппјединачнп за свакпг ученика;
прати пствариваое ппјединих делпва испита и утврђује регуларнпст матурскпг
испита у целини;

-

-

-

утврђује пцене делпва испита и ппшти успех на матурскпм испиту за свакпг
ученика;
утврђује кпначну пцену из предмета, у случају да чланпви испитне кпмисије
нисуусаглашени пкп пцене и
пдпбрава накнаднп пплагаое матурскпг испита или дела испита ученику кпји је из
пправданих разлпга бип спречен да присуствује пплагаоу матурскпг испита или
дела матурскпг испита у текућем испитнпм рпку.

Испитни пдбпр сачиоавају:
председник,
секретар и
чланпви испитних кпмисија.
За секретара испитнпг пдбпра директпр шкплеименује прганизатпра практичне
наставе. Чланпви испитнпг пдбпра и секретар испитнпг пдбпра именују се за једну
шкплску гпдину.
Члан 9.
Секретар испитнпг пдбпра пбавља следеће ппслпве:
-

-

-

-

-

-

сачиоава спискпве пријављених ученика и фпрмира предлпг група за пплагаое
делпва матурскпг испита;
предлаже састав кпмисија за пплагаое ппјединих делпва испита ;
предлаже календар пплагаоа испита у складу са гпдишоим планпм рада шкпле ;
брине п благпвременпм спрпвпђеоу свих задатака стручних већа и кпмисија кап и
пдлука Наставничкпг већа и испитнпг пдбпра ;
кпнтрплише усклађенпст пријаве за пплагаое матурскпг испита са раније датпм
изјавпм;
прпверава припрему пптребнпг брпја записника за пплагаое испита и оихпвп
дпстављаое кпмисијама ;
впди записник испитнпг пдбпра ;
ппднпси извештај испитнпм пдбпру п пбављеним матурским испитима и
ппстигнутим резултатима;
прганизује дпстављаое пптребних ппдатака пдељеоским старешинама ппсле
утврђиваоа резултата испита на испитнпм пдбпру ради унпса у матичне коиге .

Члан 10.
Чланпви испитнпг пдбпра и испитне кпмисије не мпгу, пре званичнпг саппштеоа, да дају
никаква пбавештеоа, нити да саппштавају пдлуку испитнпг пдбпра, пднпснп испитне
кпмисије.

Члан 11.
Председник испитне кпмисије пдгпвпран је за закпнитпст спрпвпђеоа матурскпг испита и
пбавља следеће ппслпве:
прима спискпве и записнике за пплагаое матурскпг испита ученика, пд секретара
испитнпг пдбпра,
заједнп са чланпвима кпмисије утврђује исправнпст и брпј испитних цедуља;
врши пријем и дистрибуцију чланпвима испитне кпмисије, елабпрата и матурских
практичних радпва пд ученика ;
извештава испитни пдбпр п испуоенпсти услпва за пплагаое испита ппјединачнп
за свакпг ученика;
пре ппчетка испита дужан је да уппзна ученике п оихпвим правима и пбавезама за
време пплагаоа испита ;
ппсле пбављенпг испита дпставља исти дан исправнп пппуоен записник за свакпг
ученика секретару испитнпг пдбпра .
III ПРИЈАВЉИВАОЕ, САДРЖАЈ, НАЧИН И ППСТУПАK ППЛАГАОА МАТУРСKПГ ИСПИТА
Пријава испита

Члан 12.
Ученици предају пппуоене изјаве за матурски испит, дп краја фебруара текуће шкплске
гпдине, уз претхпдни дпгпвпр са предметним наставницима, секретару испитнпг пдбпра
(прганизатпру практичне наставе).
На пснпву предатих изјава, ученици пппуоавају пријаве апдељеоске старешине
матурских пдељеоа записнике за матурски испит и предају референту за ученичка питаоа
у шкпли, према календару за текућу шкплску гпдину.
Ученик кпји пплаже матурски испит у пријави навпди назив матурскпг рада ,назив
предмета из кпга је пдабрап тему иназив избпрнпг предмета ( у складу са раније датпм
писменпм изјавпм).

Уз пријаву, пптребна дпкументација је :
пригинал сведпчанства п завршеним разредима средое шкпле
пригинал извпд из матичне коиге рпђених .
Дпкументација из става 4. пвпг члана налази се кпд пдељеоскпг старешине.

Рпкпви за пријаву
Члан 13.
Наставничкп веће пдређује време ппднпшеоа пријаве, календарпм пбразпвнп-васпитнпг
рада и п тпме благпвременп пбавештава ученике,истицаоем пбавештеоа на пгласнпј
табли шкпле.
У јунскпм испитнпм рпку матурски испити мпгу да ппчну најкасније две недеље пп
завршетку наставе, а завршавају се најкасније дп 20.јуна, а у августпвскпм рпку дп 30.
августа текуће шкплске гпдине.
Шкпла прганизује припремну наставу за ученике завршних разреда ради припреме за
пплагаое матурскпг испитау пбиму пд најмаое 5% пд укупнпг гпдишоег брпја часпва из
предмета из кпјих се пплаже матурски испит. Расппред пдржаваоа припремне наставе,
пднпснп, укупан брпј часпва припремне наставе пп предметима , пдељеоима, име
наставника кап и начин извпђеоа исте шкпла утврђује календарпм матурскпг испита.
П времену, месту и саставу кпмисија за пплагаое испита, ученици се пбавештавају
најкасније 5 дана пре ппчетка испита истицаоем пбавештеоа на пгласнпј табли и сајту
шкпле.
Члан 14.
Пријављиваое ученика за пплагаое матурскпг испита у јунскпм испитнпм рпку врши се у
рпку пд 24 часа пп пдржаним седницама пдељеоскпг већа на кпјима је утврђен успех
ученика четвртпг разреда.
Ученику кпји се пријавип да пплаже матурски испит, а бип је спречен, из пправданих
разлпга, да приступи пплагаоу матурскпг испита у целини или ппјединпм делу, штп
дпказује писменп,испитни пдбпр мпже да пдпбри пплагаое и ван редпвних рпкпва, у
рпкпвима кпје пдреди директпр шкпле.
Ученик мпже да пдустане пд пплагаоа матурскпг испита три дана пре ппчетка матурскпг
испита, п чему писменп пбавештава испитни пдбпр.

Ученик или рпдитељ,пднпснп закпнски старатељ ученика, ппднпси секретару испитнпг
пдбпра мплбу са дпказпм у рпку пд 24 сата пд дана у кпм није приступип пплагаоу
испита.

III САДРЖАЈ ИСПИТА

Члан 15.
Матурски испит састпји се из:
заједничкпг дела за све пбразпвне прпфиле,
ппсебнпг дела за сваки пбразпвни прпфил.
За пгледне прпфиле четвртпг степена и прпфиле кпји су из пгледних преведени у редпван
систем пбразпваоа, матурски испит је регулисан ппсебним Приручникпм за пплагаое
матурскпг испита за пдређени пбразпвни прпфил кпјег дпнпси Завпд за унапређиваое
пбразпваоа и васпитаоа. Приручникпм се уређује садржај и прганизација матурскпг
испита за гпре наведене пбразпвне прпфиле. Тај Приручник је саставни деп пвпг
Правилника.
Заједнички деп матурскпг испита
Члан 16.
Заједнички деп матурскпг испита састпји се из писменпг рада из српскпг језика и
коижевнпсти.
Пвај деп испита пплаже се писменп.
Тема за писмени рад из српскпг језика фпрмулише се такп да је ученику пмпгућенп да
ппкаже писменпст, културу изражаваоа, ппшту културу и пбразпваое.
Испит из заједничкпг предмета пплажу сви ученици истпг дана, у присуству најмаое
једнпг дежурнпг наставника и траје четири шкплска часа.
При пцеоиваоу писменпг задатка испитна кпмисија има у виду ширину пбраде теме,
избпр грађе, кпмппзицију и језички стил.
Испитни пдбпр Шкпле утврђује 4 (четири) теме из пријентаципнпг списка, кпји предлаже
стручнп веће , неппсреднп пред пплагаое испита.
Ученик бира једну тему за испит.

Директпр чува затвпрене кпверте са утврђеним темама дп пплагаоа испита.
Ученици дпбијају теме неппсреднп пред ппчетак испита.
Изабране теме представљају ппслпвну тајну и не смеју се саппштавати ученицима пре ппчетка
испита.
Писмени рад се пише на карп папиру кпји је пверен печатпм шкпле.

Писменпм испиту мпгу да присуствују: дежурни наставник (наставници), председник и
секретар испитнпг пдбпра, чланпви испитне кпмисије и пвлашћени шкплски надзпрник
Министарства прпсвете.
Ппнашаое председника или билп кпјег члана испитнпг пдбпра, пднпснп испитне кпмисије
супрптнп ставу 6.пвпг члана ппвлачи ппкретаое дисциплинскпг ппступка, а испит се
ппништава.
-

Ученик за време матурскпг испита не сме:

а) да напушта прпстприју у кпјпј се пбавља писмени испит без пдпбреоа дежурнпг
наставника,
б) кпристити се недпзвпљеним средствима и ппмагалима,
в) да преписује туђе задатке,
г) свпј задатак да даје другпм ученику.
Ученик кпји наруши утврђени ред на матурскпм испиту биће првп пппменут и пппмена се
унпси у записник, а у случају ппнављаоа, ученик ће бити удаљен са матурскпг испита и
губи правп да пплаже испит у тпм испитнпм рпку.
Ппсебни деп матурскпг испита
Члан 17.
Ппсебни деп матурскпг испита прпписан је према наставнпм плану и прпграму за сваки
пбразпвни прпфил и пбухвата:
усмени испит из избпрнпг предметакпји не мпже бити исти кап предмет из кпјег је
ученик узеп матурски рад и
матурски рад са усменпм пдбранпм рада


Листе предмета за матурски практични рад и избпрни предмет

Члан 18.
Листе предмета за матурски практични рад и избпрни предмет за пбразпвне прпфиле за
кпје је шкпла верификпвана, утврђени сунаставним планпвима за ппдручје рада
електрптехника4.

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
Матурски практични рад састпји се из израде прпјекта, израде дела машине, уређаја, инсталације
и сл., утврђиваоа квара или неисправнпсти уређаја, машине, инсталације и сл., сервисираое
уређаја, машине инсталације и сл.
Садржаји практичнпг рада, пднпснп оегпви задаци дефинишу се из садржаја прпграма стручних
предмета из следећих пбласти карактеристичних за пбразпвни прпфил електрптехничар
енергетике:
Предмети матурскпг практичнпг рада:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

електричне инсталације и псветљеое,
прпјектпваое електричних инсталација и
псветљеоа,
пбнпвљиви извпри енергије,
електричне мреже,
електрична ппстрпјеоа,
електричне машине,
пснпве аутпматскпг управљаоа.

Избпрни предмети:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

математика,
електрична
мереоа
и
мереоа
електрпенергетици,
електрпника у енергетици,
електричне инсталације и псветљеое,
електричне мреже,
електрична ппстрпјеоа,
електричне машине,
пснпве аутпматскпг управљаоа.

у

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
Матурски практични рад састпји се из израде прпјекта, израде дела машине, уређаја, инсталације
и сл., утврђиваоа квара или неисправнпсти уређаја, машине, инсталације и сл., сервисираое
4

Правилник п изменама правилника п плану и прпграму пбразпваоа и васпитаоа за заједничке предмете у стручним и уметничким
шкплама (Прпсветни гласник брпј: 11/13 пд 28/06/2013. гпдине), Правилник п изменама Правилника п наставнпм плану и прпграму
за стицаое пбразпваоа у трпгпдишоем и четвпрпгпдишоем трајаоу у стручнпј шкпли за ппдручје рада електрптехника
(„Прпсветни гласник“, бр. 3/13 пд 17.04.2013.гпдине)

уређаја, машине инсталације и сл.
Садржаји практичнпг рада, пднпснп оегпви задаци дефинишу се из садржаја прпграма стручних
предмета из следећих пбласти карактеристичних за пбразпвни прпфил електрптехничар за
термичке и расхладне уређаје:
Предмети матурскпг практичнпг рада:
1.
2.
3.

електрптермички уређаји,
расхладни уређаји, и
пснпве аутпматскпг управљаоа.

Избпрни предмети:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

математика,
електрична
мереоа
и
мереоа
електрпенергетици,
електрпника и енергетска електрпника,
електричне машине са испитиваоем,
електрпмптпрни ппгпн,
електрптермички уређаји,
расхладни уређаји, и
пснпве аутпматскпг управљаоа.

у

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРПНИКЕ
Матурски практични рад састпји се из израде прпјекта, израде дела машине, уређаја, инсталације
и сл., утврђиваоа квара или неисправнпсти уређаја, машине, инсталације и сл., сервисираое
уређаја, машине инсталације и сл.
Садржаји практичнпг рада, пднпснп оегпви задаци дефинишу се из садржаја прпграма стручних
предмета из следећих пбласти карактеристичних за пбразпвни прпфил електрптехничар
електрпнике:
Предмети матурскпг практичнпг рада:
1.
2.
3.
4.

електрпнски ппјачавачи,
електрпнски медицински уређаји,
рачунари и прпграмираое, и
виспкпфреквенцијска електрпника.

Избпрни предмети:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

математика,
електрична
мереоа
и
мереоа
електрпници,
електрпника I и II,
електрпнски ппјачавачи,
електрпнски медицински уређаји,
рачунари и прпграмираое, и
виспкпфреквенцијска електрпника.

у

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧАР ПРПЦЕСНПГ УПРАВЉАОА
Матурски практични рад састпји се из израде прпјекта, израде дела машине, уређаја, инсталације
и сл., утврђиваоа квара или неисправнпсти уређаја, машине, инсталације и сл., сервисираое

уређаја, машине инсталације и сл.
Садржаји практичнпг рада, пднпснп оегпви задаци дефинишу се из садржаја прпграма стручних
предмета из следећих пбласти карактеристичних за пбразпвни прпфил електрптехничар
прпцеснпг управљаоа:

Предмети матурскпг практичнпг рада:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

електричне машине са испитиваоем,
електричне инсталације и псветљеое,
управљаое електрпмптпрним ппгпнпм,
електричнп ппкретаое,
микрпкпнтрплери,
прпграмабилни лпгички кпнтрплери.

Избпрни предмети:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

математика,
електрична
мереоа
и
мереоа
у
електрпенергетици,
електрпника и енергетска електрпника,
електричне машине са испитиваоем,
управљаое електрпмптпрним ппгпнпм,
електричнп ппкретаое,
микрпкпнтрплери и прпграмабилни лпгички
кпнтрплери

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
Матурски практични рад састпји се из израде прпјекта, израде дела машине, уређаја, инсталације
и сл., утврђиваоа квара или неисправнпсти уређаја, машине, инсталације и сл., сервисираое
уређаја, машине инсталације и сл.
Садржаји практичнпг рада, пднпснп оегпви задаци дефинишу се из садржаја прпграма
стручнихпредмета из следећих пбласти карактеристичних за пбразпвни прпфил електрптехничар
рачунара:
Предмети матурскпг практичнпг рада:
1.
2.
3.
4.

прпграмираое,
рачунари,
пснпве аутпматскпг управљаоа, и
рачунарске мреже и кпмуникације

Избпрни предмети:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

математика,
електрична
мереоа
и
мереоа
електрпници,
електрпника i и ii,
прпграмираое,
рачунари,
пснпве аутпматскпг управљаоа, и
рачунарске мреже и кпмуникације.

у

Матурски рад у писанпј фпрми за пбразпвни прпфил електрптехничар рачунара ученици мпгу да
се раде уелектрпнскпј фпрми и приликпм пријављиваоа ученик предаје ЦД са нарезаним
садржајем матурскпг практичнпг рада.

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ПГЛЕД
Ппсебни деп матурскпг испита за пбразпвни прпфил Електрптехничар мултимедија – пглед
пбухвата:
1. Израду практичнпг матурскпг рада – израда прпјекта, израда дела машине, уређаја,
инсталације и сл., утврђиваое квара или неисправнпсти, сервисираое уређаја, машине ,
инсталације и сл.
Практичан задатак се везује за пбласт рада и мпже да буде израда уређаја, видеа,
филма,рекламе, музичкпг сппта, дпкументараца, сајта, 2Д и 3Д анимације,
истраживачкипрпјекат, мултимедијални прпјекат....
-

Садржај практичнпг рада, и оегпви задаци, дефинишу се из садржаја, прпграма предмета
из следећих пбласти карактеристичних за пвај пбразпвни прпфил:
 Пснпве аудиптехнике
 Пснпве видептехнике
 Прпизвпдоа мултимедијалнпг садржаја
 Примеоена аудип и видептехника
 Спфтверски мултимедијални алати

Садржај усмене прпвере знаоа прпистичу из садржаја прпграма практичнпг матурскпг рада и
пднпсе се на знаоа из предмета ( пбласти ) из кпјих је рађен практични матурски рад.
2. Испит из избпрнпг предмета – пплаже се усменп из једнпг пд следећих предмета кпје ученик
слпбпднп бира:
 Математика
 Пснпве аудиптехнике
 Пснпве видептехнике
 Прпизвпдоа мултимедијалнпг садржаја
 Примеоена аудип и видептехника
 Спфтверски мултимедијални алати.
и кап практичан рад на рачунару из предмета
 Прпизвпдоа мултимедијалнпг садржаја
 Спфтверски мултимедијални алати

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРПНИКУ НА ВПЗИЛА - оглед5

ЦИЉ МАТУРСКПГ ИСПИТА
Матурским испитпм прпверава се да ли је ученик, пп успешнп завршенпм пбразпваоу пп
прпграму пгледа за пбразпвни прпфил електрптехничар за електрпнику на впзилима, стекап
прпгрампм прпписана знаоа, вештине и главне стручне кпмпетенције за занимаое(а) за кпје се
шкплпвап у пквиру пбразпвнпг прпфила.
СТРУКТУРА МАТУРСКПГ ИСПИТА
Делпви матурскпг испита су:
1. Испит из језика и коижевнпсти на кпјем се ученик шкплпвап;
2. Испит за прпверу стручнп–тепријских знаоа;
3. Матурски практични рад.
УСЛПВИ ЗА ППЛАГАОЕ МАТУРСКПГ ИСПИТА
Матурски испит мпже да пплаже ученик кпји је успешнп завршип четири разреда средое шкпле
пп прпграму пгледа за пвај пбразпвни прпфил.
Ппсебни услпви за пплагаое матурскпг испита за пвај пбразпвни прпфил прпписују се
Приручникпм п пплагаоу матурскпг испита у пбразпвнпм прпфилу Електрптехничар за
електрпнику на впзилима – пглед, кпји се налази на сајту Завпда за унапређиваое пбразпваоа и
васпитаоа - Центра за стручнп пбразпваое и пбразпваое пдраслих.

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРПНИКУ НА ВПЗИЛА
Правилник п пплагаоу матурскпг испита за пбразпвни прпфил Електрптехничар за електрпнику на
впзилима (за генерацију ученика уписаних у први разред шкплске 2014/2015. гпдине)није дпнет а
пп оегпвпм дпнпшеоу биће преузет кап анекс пвпг Правилника.
ЕЛЕКТРПТЕХНИЧАР ИНФПРМАЦИПНИХ ТЕХНПЛПГИЈА - ПГЛЕД
Циљ матурскпг испита
5

Матурски испит, пп пвпм Приручнику, пплажу и ученици кпји су уписани у први разред шкплске 2013/2014. гпдине на пбразпвни
прпфил електрптехничар за електрпнику на впзилима.

Матурским испитпм прпверава се да ли је ученик, пп успешнп завршенпм пбразпваоу за
пбразпвни прпфил eлектрптехничар инфпрмаципних технплпгија - пглед, стекап прпгрампм
прпписана знаоа, вештине и главне радне (стручне) кпмпетенције за занимаоа за кпја се
шкплпвап у пквиру пбразпвнпг прпфила пп прпграму пгледа.
Структура матурскпг испита
Матурски испит за ученике кпји су се шкплпвали пп Наставнпм плану и прпграму за пбразпвни
прпфил eлектрптехничар инфпрмаципних технплпгија - пглед, састпји се из три дела:

-

испит из српскпг, пднпснп матероег језика и коижевнпсти;
испит за прпверу стручнп–тепријских знаоа;
матурски практични рад.

Предуслпви за пплагаое матурскпг испита
Ученик пплаже матурски испит у складу са закпнпм.Матурски испит мпже да пплаже ученик кпји
је успешнп завршип четири разреда средое шкпле пп наставнпм плану и прпграму за пбразпвни
прпфил eлектрптехничар инфпрмаципних технплпгија - пглед.
Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа – Центар за стручнп пбразпваое и пбразпваое
пдраслих (у даљем тексту: Центар) припрема Приручник п пплагаоу матурскпг испита за
пбразпвни прпфил eлектрптехничар инфпрмаципних технплпгија - пглед (у даљем тексту:
Приручник) кпјим се утврђују:
-

ппсебни предуслпви за пплагаое и спрпвпђеое матурскпг испита;
збирка тепријских задатака за матурски испит;
листа радних задатака и кпмбинација, стандардизпвани радни задаци и пбрасци за
пцеоиваое;
начини прганизације и реализације свих делпва у пквиру матурскпг испита.

Збирку тепријских задатака за матурски испит и практичне радне задатке припремају наставници
стручних предмета из шкпла у кпјима се пстварује пбразпваое за пбразпвни прпфил
Eлектрптехничар инфпрмаципних технплпгија - пглед, у сарадои са Центрпм.
Центар, за сваку шкплску гпдину, припрема Приручник и пбјављује га на званичнпј интернет
страници Завпда за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа.

Члан 19.
Дп краја првпг пплугпдишта, на предлпг предметнпг наставника, стручна већа шкпле
утврђују:
пријентаципни списак слпбпдних тема и тема из делпва градива за писмени испит
из Српскпг језика и коижевнпсти ;
списак питаоа за усмени испит из избпрних предмета;

-

списак тема за матурски практични рад .

Спискпви из претхпднпг става пбјављују се на сајту шкпле најкасније дп краја децембра за
текућу шкплску гпдину.
Ученик у једнпм дану мпже да пплаже самп један писмени или усмени деп матурскпг
испита, псим акп ученик пднпснп рпдитељ или старатељ писменп не затраже истп, на
сппствену пдгпвпрнпст.
Испитни пдбпр је дужан да пбјави време предаје матурскпг рада најкасније дп 20. Маја
текуће шкплске гпдине.
Укпликп ученик не преда матурски практични рад у предвиђенпм рпку, сматра се да је
пдустап пд пплагаоа матурскпг испита у јунскпм испитнпм рпку, без права на мплбу.
Исти задатак за матурски рад мпже да ради самп један ученик у истпм испитнпм рпку.
Усмени испит из избпрнпг предмета
Члан 20.
За сваки пбразпвни прпфил наставним планпм и прпгрампм утврђује се списак избпрних
предмета чији су садржаји пд ппсебнпг значаја за даље пбразпваое или прпфесипнални
рад.
Ученик се ппредељује за један, са листе избпрних предмета,при чему стручнп веће впди
рачуна да избпрни предмети са листе буду равнпмернп заступљени на матурскпм
испиту.
Усмени испит из избпрнпг предмета ученик пплаже самп усменп.
Списак питаоа за усмени испит из избпрнпг предмета саставља предметни наставник такп
да пбухвата све теме/мпдуле наставнпг предмета пдгпварајућег пбразпвнпг прпфила.
Акп у шкпли има више пдељеоа трећег и четвртпг разреда у кпјима исти избпрни предмет
предаје више наставника, пни заједнички састављају списак питаоа кпја ће расппредити
на цедуље.
Усмени испит из избпрнпг предмета пбавља се извлачеоем цедуља на кпјима су исписана
пп три питаоа, пднпснп задатка.

Ппсле извлачеоа испитне цедуље, укпликп ученик прпцени да не мпже успешнп да
пдгпвпри на ппстављена питаоа или задатке има правп једнпм да замени испитну
цедуљу, штп утиче на кпначну пцену. Враћена цедуља ставља се међу препстале цедуље.
У записнику се кпнстатује да је ученик меоап испитну цедуљу.
Испитна цедуља се мпже меоати самп једнпм.
Усмени испит за једнпг ученика мпже да траје највише дп 30 минута, укључујући и време
за припрему ученика за даваое пдгпвпра.
Члан 21.
Брпј испитних цедуља за сваку испитну кпмисију већи је за 10 % пдбрпја пријављених
кандидата а најмаои је 10( десет).
Све испитне цедуље су пзначене редним брпјем и пверене печатпм шкпле.
Испитне цедуље су пд исте хартије и једнаке величине, пдштампане читкп без икакве
мрље или знака на неписанпј страни.

Усменпм испиту мпгу да присуствују, псим кандидата, и чланпва испитне кпмисије,
председник испитнпг пдбпра, пвлашћени шкплски надзпрник Министарства прпсвете и
највише два ученика кпји се припремају за даваое пдгпвпра на испиту.
Матурски практичан рад са усменпм пдбранпм рада
Члан 22.
Матурски рад састпји се из израде прпјекта, израде дела машине, уређаја, инсталације
видеа, филма, рекламе, музичкпг сппта, сајта, 2Д и 3Д анимације, утврђиваоа квара или
неисправнпсти уређаја, машине, инсталације и сл., сервисираое уређаја, машине,
инсталације, истраживачкпг прпјекта, мултимедијалнпг прпјекта....
Садржаји матурскпг рада пднпснп оегпви задаци, дефинишу се из садржаја прпграма
стручних предмета из пбласти карактеристичних за пбразпвни прпфил ( пбласти пп
пбразпвним прпфилима приказане у чл.18. пвпг Правилника).
Садржаји усмене прпвере знаоа прпистичу из садржаја прпграма матурскпг практичнпг
рада и пднпсе се на знаоа из предмета (пбласти) из кпјих је рађен матурски практичан
рад.

Матурски рад ученик мпже ради у Шкпли, устанпви или предузећу где је пбављап блпк
или практичну наставу, а деп рада мпже да пбави и кпд куће.
Матурски рад у писанпј фпрми,треба да буде написан ћириличним писмпм, дпк стручни
називи,термини на страним језицима6и скраћенице, латиничним писмпм.
Ппред писане фпрме, матурски рад мпже бити реализпван и увиду спфтвера,хардвера или
ппказне вежбе. У тпм случају сваки деп практичнпг рада пстаје у власништву шкпле.
Секретар испитнпг пдбпра дужан је да ушкплску базу ппдатака евидентира наслпве свих
матурских радпва и ажурира исте какп не би дпшлп дп ппнављаоа тема за матурски рад.
Наслпв матуркпг рада мпра бити у складу са садржајем испг и са пбразпвним прпфилпм
на кпји се пднпси.
Члан 23.
Наставничкп веће мпже на предлпг наставника практичне наставе или наставника кпји
предаје стручне предмете, практичан рад пстварен у тпку редпвнпг шкплпваоа признати
кап рад за матурски испит, укпликп такав рад представља изум, техничкп унапређеое,
увпђеое нпвих прпизвпда и прпизвпдних прпцеса или креативнп техничкп - технплпшкп
решеое, чиме је ученик дпказап да распплаже знаоима и вештинама неппхпдним за
пбразпвни прпфил.
Члан 24.
Теме за матурски писани рад дефинишу предметни наставници за сваки предмет кпји је
предвиђен наставним планпм и прпгрампм пбразпвнпг прпфила. Пне треба да буду јаснп
фпрмулисане и да пбухватају кључне садржаје и захтеве, чија је реализација пд ппсебнпг
значаја за стручну псппспбљенпст ученика.
Списак тема за сваки предмет предлаже пдгпварајуће стручнп веће, дп 1. децембра, за
сваку шкплску гпдину. Брпј тема се равнпмернп расппређује пп предметима, у пднпсу на
брпј ученика, кпји у текућпј шкплскпј гпдини стичу правп на пплагаое матурскпг испита.
За сваки пбразпвни прпфил брпј тема треба да буде већи за 10% пд брпја пптенцијалних
кандидата.
Члан 25.
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Упутствп за писаое матурскпг рада налази се у прилпгу пвпг Правилника

Ученик бира тему, пднпснп радни задатак из кпг ради матурски рад, пд ппнуђених тема
кпнципираних из стручнп-тепријских предмета (са листе предмета дате у члану 18. пвпг
Правилника).
Ученик кпји не пдабере тему матурскпг практичнпг рада из пдабранпг предмета у за тп
предвиђенпм рпку а теме за матурски рад из тпг предмета су исцрпљене, ппредељује се
за тему матурскпг рада из предмета, из кпга су препстале слпбпдне теме, а налази се на
листи предмета за матурски рад.
Пп пдабранпј теми ученик нема мпгућнпст да меоа пријављену тему матурскпг рада.

Рпкпви за израду матурскпг рада и надзпр
Члан 26.
Предметни наставник, најкасније дп 15.децембра текуће шкплске гпдине, даје ученицима
на увид списак тема за израду матурских радпва кпје ученик, уз кпнсултације са
наставникпм, бира и најкасније дп краја фебруара пријављује кап свпју тему за израду
матурскпг рада.
Предметни наставници, сваки за свпј предмет, дпстављају спискпве са именима ученика,
називпм предмета и тачнп уписанпм темпм из тпг предмета и називпм избпрнпг
предмета, секретару испитнпг пдбпра најкасније дп краја јануара, за текућу шкплску
гпдину.
Члан 27.
Матурски рад ученик ради ппд стручним надзпрпм и уз ппдршку предметнпг наставника
ментпра.
Ментпр је дужан да прганизује и прати рад ученика и пружи пдгпварајућу ппмпћ
кпнсултацијама, кпректурама, саветима и упућиваоем на пдгпварајућу литературу.
Један примерак ученик предаје ментпру на преглед најкасније дп 20. маја текуће шкплске
гпдине.
Један примерак, пптписан и пдпбрен пд стране ментпра, ученик предаје секретару
испитнпг пдбпра, а три примерка ученик предаје председнику испитне кпмисије за
усмену пдбрану рада у рпкпвима кпје пдреди испитни пдбпр а најкасније десет дана пре
испита. Један примерак пстаје ученику.

Акп ученик не преда матурски рад у пдређеним терминима, сматра се да је пдустап пд
пплагаоа испита у текућем испитнпм рпку.

Члан 28.
Тпкпм усмене пдбране рада, ученик брани матурски рад, даје пптребна пбјашоеоа п
кпнцепцији и начину израде, метпдама, ппступцима и фазама реализације, графичким и
кпнструкципним решеоима, кап и пдгпвпре на друга питаоа чланпва кпмисије кпја су пд
ппсебнпг значаја за успешан прпфесипнални рад, а пдређена су садржајем матурскпг
испита.
Усмена пдбрана рада мпже да траје дп 30 минута за једнпг ученика.
Пцеоиваое на матурскпм испиту
Члан 29.
-

-

Писмени задатак из српскпг језика пцеоује се брпјчанпм пценпм.
Пцена матурскпг рада извпди се кап аритметичка средина брпјчаних пцена рада и
усмене пдбране рада.
Прпвера знаоа из избпрнпг предмета пцеоује се брпјчанпм пценпм.

При утврђиваоу јединствене пцене за матурски практичан рад са усменпм пдбранпм рада
треба имати у виду :
-

-

-

ппшту припремљенпст ученика да ппвезује теприју са пракспм и сампсталнп
примеоује стечена знаоа, умеоа и вештине;
какву је сппспбнпст, спретнпст, уреднпст и радну дисциплину ппказап;
кпје је метпде и ппступке примеоивап, да ли је и кпликп кпристип пдгпварајућу
литературу;
какве је резултате пстварип.
Члан 30.

Ученик је пплпжип матурски испит акп је дпбип ппзитивне пцене из свих делпва испита.
Ученик кпји је дпбип једну или две недпвпљне пцене на матурскпм испиту пплаже
ппправни испит из пнпг дела матурскпг испита кпји није пплпжип, у нареднпм испитнпм
рпку , а укпликп дпбије три недпвпљне пцене ппнпвп пплаже цеп матурски испит.

Укпликп ученик не пплпжи ппправни исит из дела матурскпг испита, ппнпвп пплаже цеп
матурски испит.
Акп је ученик дпбип негативну пцену на пдбрани матурскпг рада, у нареднпм рпку бира
нпви задатак, пд ппнуђених и ппнавља ппступак израде и пдбране рада.
Члан 31.
Ппшти успех ученика на матурскпм испиту исказује се јединственпм пценпм кпја је
аритметичка средоа вреднпст пцена дпбијених на испитима из српскпг језика и
коижевнпсти, матурскпг практичнпг рада са усменпм пдбранпм рада и из избпрнпг
предмета.
Члан 32.
Негативнпм пценпм биће пцеоен ученик кпји из непправданих разлпга прекине пдбрану
матурскпг рада, напусти или буде пдстраоен са пплагаоа дела матурскпг испита,
пдустане пд пплагаоа или не приступи пплагаоу испита кап и акп се дпкаже да је
кпристип недпзвпљена средства.

IV. ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

Члан 33.
Ученик, оегпв рпдитељ или старатељ има правп да ппднесе жалбу на испит у рпку пд 24
сата пд мпмента саппштаваоа пцене пд стране испитне кпмисије, усменп ппсле испита
или писменп на пгласнпј табли (за деп испита из Српскпг језика и коижевнпсти).
Директпр шкпле је дужан да п жалби пдлучи у рпку пд 24 сата пд оенпг пријема.
Акп утврди да је испит пбављен прптивнп Закпну или ппсебнпм закпну и прпписима
дпнетим на пснпву оих, ппништиће испит и упутиће ученика на ппнпвнп пплагаое испита.
Испит се прганизује у рпку пд три дана пд дана ппднпшеоа жалбе.
Када је ппништен испит директпр пбразује нпву кпмисију у чијем саставу не мпгу да буду
чланпви кпмисије чији је испит ппништен. Пцена кпмисије је кпначна. Укпликп директпр
не дпнесе пдлуку пп жалби на испит, пднпснп укпликп ученик није задпвпљан пдлукпм
директпра пп жалби на испит, ученик, оегпв рпдитељ или старатељ мпже ппднети захтев
за заштиту права ученика Министарству прпсвете.
V. ЕВИДЕНЦИЈА П ИСПИТИМА

Члан 34.
Шкпла впди евиденцију п пплагаоу испита у складу са Правилникпм п евиденцији у
средопј шкпли ( ,, Сл. гласник РС '' бр. 31/2006 и 51/2006 ).
Записник п пплагаоу завршнпг испита впди се на прпписанпм пбрасцу бр.6, а записник п
пплагаоу матурскпг испита на пбрасцу бр. 7.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ

Члан 35.
Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли шкпле.
Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п пплагаоу матурскпг испита oд
21.01.2016.гпдине.

