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Пријемни испит полажу сви ученици осмог разреда који су се пријавили за полагање
пријемног испита у Ваздухопловној академији;
Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред
утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом
видном месту у школи;
На испит (писмени и усмени део) ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном
фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика и плаву хемијску оловку;
Пријемни испит се полаже два дана – првог дана се полаже писмени део испита, а
другог усмени;
На пријемном испиту се проверавају четири језичке вештине на нивоу А2 према
Образовним стандардима за крај обавезног образовања – страни језик. Тест ће садржати
50% задатака са средњег нивоа и 50% задатака са напредног нивоа.
Писмени део испита траје 90 минута;
Писмени тест се састоји из три дела:
1) провера вештине разумевања слушањем (трајање 20 минута)
2) провера вештине разумевања читањем (трајање 30 минута)
3) провера вештине писања састава (трајање 40 минута) - састав је тзв. вођени и очекује
се да има 100-120 речи
У делу теста који се односи на разумевање слушањем, кандидати слушају три пута
аудио запис. Кандидати најпре само слушају аудио запис. После првог слушања
добијају задатке и читају их (око 5 (пет) минута). За време другог слушања кандидати
истовремено прате задатке. Треће слушање је предвиђено за решавање задатака и
контролу.
Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према
упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;
Одговори написани графитном оловком, као ни преправљани/нечитко написани
одговори хемијском оловком, неће се признавати при бодовању;
На пријемном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона нити других
материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то
предвиђено место одложе своје торбе, пернице, белешке, храну и сл. осим
воде/освежавајућег напитка; ученици на пријемном испиту НЕ СМЕЈУ да имају
мобилни телефон;
На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других
ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру
на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника;
Ученици могу да постављају питања пре него што испит почне уз напомену да касније
неће бити додатних објашњења;
Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника
подизањем руке и да након предаје теста у тишини напусте просторију;
Кандидат на писменом тесту из енглеског језика може да оствари највише 15 бодова;
Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на
писменом тесту из страног језика оствари најмање укупно 9 бодова;
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Усмени део испита састоји се из провере вештине говора. Комисију за усмени део
испита чине три члана;
Испитивање кандидата обавља само један члан комисије;
Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може
подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, схема и сл. Ученик
има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим
траје око пет минута. Критеријуми за оцењивање ученика на усменом делу пријемног
испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора,
морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника;
Коначан број бодова се добија када се за сваког кандидата саберу бодови са писаног и
усменог дела теста;
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је
пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика;
Након објављивања прелиминарних резултата пријемног испита ученици имају право
увида у свој тест, заједно са родитељем, односно старатељем и има право приговора
комисији за жалбе уколико сматрају да су оштећени.

Напомена: На усменом делу испита у уводном делу, приликом представљања, није пожељно
напомињати своје лично име и презиме нити име школе коју желите да упишете.
Ради објективности испитне комисије предстаљање треба да буде опште и
неформално. Изјашњавање о избору школе се обавља попуњавањем листе жеља.
Том приликом, уколико је ваш избор Ваздухопловна академија, на листу жеља
упишите прве две жеље смер Техничар ваздушног саобраћаја – билингвално
одељење и смер Авио техничар – билингвално одељење, по редоследу који
сами изаберете а сходно вашим приоритетима. Напомињемо да се рангирање
врши тек након положеног пријемног испита и мале матуре.
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