Рачунарска гимназија

Кнез Михаилова 6/VI, Београд
Тел/факс.: 011/2636-090, 2639-104
http://www.rg.edu.rs
sekretarijat@rg.edu.rs

Добродошли у прву и једину информатичку гимназију у Београду која се већ осам
година успешно бави средњошколским образовањем.
Рачунарска гимназија је прва информатичка гимназија која омогућава својим ученицима да
поред темељног општег образовања, стекну и стручна знања и вештине из области ИТја.
Од ове школске године, Рачунарска гимназија организује припремну наставу за ученике
основних школа. Основце ћемо припремати за полагање завршног матурског испита
(српски и математика), полагање квалификационог испита за упис у Рачунарску гимназију и
припремну наставу из програмирања за будуће ученике наше школе.
1. Припрема за полагање завршног испита
Математика (40 часова), термин: суботом од 8.30 часова
Српски језик (40 часова), термин: суботом од 10.30 часова
Пријављивање у току!
Почетак: 1. децембар 2012.
Место одржавања: Рачунарска гимназија, Кнез Михаилова 6/6
Цена: 15.000 по курсу
2. Припремна настава за полагање квалификационог испита
за упис у Рачунарску гимназију
Математика (24 часова), термин: суботом од 10.30 часова
Информатика (16 часова), термин: суботом од 12 часова
Почетак: 1. децембар 2012.
Место одржавања: Рачунарска гимназија, Кнез Михаилова 6/6
Цена: 15.000 динара.
Уколико се упише у РГ, припремна настава се урачунава у школарину.
3. Предупис у Рачунарску гимназију
Захваљујући својим партнерима, Рачунарска гимназија обезбеђује 50% попуста (од
укупне цене) за предупис у РГ за ученике који су 6. и 7. разред завршили са
одличним успехом.
Трајање предуписа: од 1. октобра 2012. до 21. децембра 2012. године
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Једном месечно родитељи ће моћи да се обрате психологу школе за сва питања и
недоумице које се односе на школовање њихове деце. Посете психологу ће се
заказивати на мејл: sekretarijat@rg.edu.rs.
Пријављивање је у току, а поред пријава на телефон 011/2636-090, можете послати
и електронску пријаву на адресу: sekretarijat@rg.edu.rs. У пријави назначите који
курс или курсеве желите да упишете и оставите своје контакт податке.
Координатор припремне наставе: Мирјана Мићић (директан контакт суботом у току
трајања припремне наставе)
Реализатори програма:
1. Ненад Лазаревић
2. Мирјана Мићић
3. Мијодраг Ђуришић

Начини плаћања:
-

На три рате,
Уколико се ученик пријави за два курса (и математика и српски), други курс плаћа
само 50%,
Уколико се пријаве два детета из исте породице на два курса, прво дете има један
курс бесплатно, док друго дете плаћа 50% од цене другог курса.

