
КАЛЕНДАР РАДА ЗА УЧЕНИКЕ IV РАЗРЕДА ДО 12. ЈУНА 2020.  

 

ВЕОМА ВАЖНО: 

 СВИ ЗАПОСЛЕНИ И УЧЕНИЦИ УЛАЗЕ У ШКОЛУ НА 

НАСТАВНИЧКИ УЛАЗ. 

 ОБАВЕЗНО JE БРИСАЊЕ НОГУ ИСПРЕД НАСТАВНИЧКОГ 

УЛАЗА. 

 ПРИ УЛАСКУ У ШКОЛУ КОД НАСТАВНИЧКОГ УЛАЗА 

ДЕЗИФИНКОВАТИ РУКЕ. 

 ОБАВЕЗНО НОСИТИ РУКАВИЦЕ И ЗАШТИТНЕ МАСКЕ. 

 ПРИЛИКО ЧЕКАЊА ЗА ПРИЈАВУ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

ОБАВЕЗНО ДРЖАТИ РАСТОЈАЊЕ ОД ДВА МЕТРА. 

 ПО ЈЕДАН УЧЕНИК УЛАЗИ КОД СЕКРЕТАРА И ПРИЈАВЉУЈЕ 

МАТУРСКИ ИСПИТ. 

 За пријаву матурског испита потребно је донети матурски рад у три 

примерка својеручно потписан.  

 Пријавни лист  за матурски испит ученици добијају и попуњавају код 

секретара.  

 

ПОШТОВАТИ ЗАКАЗАНО ВРЕМЕ И ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ! 
 

Понедељак, 1. јун 2020. 

 Напомена: Уколико има ученика који желе да усмено одговарају из 

неког предмета како би поправили оцене могу то да учине у 

договору са предметним професорима од 7.30 до 8.45 часова (пре 

седнице одељењских већа). 

 

 ПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА (код секретара) за ученике 

према следећем распореду:  

1.за ученике одељења IV/1 (по азбучном реду): 

- од броја 1  до броја 6 - 8.00 часова 

- од броја 7 до броја 12 – 8.30 часова 

- од броја 13 до броја 18 – 9.00 часова 

- од броја 19 до броја 24 – 9.30 часова 

- од броја 25 до броја 30 – 10.00 часова 

 

2.за ученике одељења IV/2 (по азбучном реду): 

- од броја 1 до броја 6 – 10.30 часова 

- од броја 7 до броја 12 – 11.00 часова 

- од броја 13 до броја 18 – 11.30 часова 

-од броја 19 до броја 24 – 12.00 часова 

- од броја 25 до броја 29 – 12.30 часова 



Уторак, 2. јун 2020. 

 ПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА (код секретара) за ученике 

према следећем распореду:  

1. за ученике одељења IV/3 (по азбучном реду): 

- од броја 1  до броја 6 - 8.00 часова 

- од броја 7 до броја 12 – 8.30 часова 

- од броја 13 до броја 18 – 9.00 часова 

- од броја 19 до броја 24 – 9.30 часова 

- од броја 25 до броја 29 – 10.00 часова 

 

2. за ученике одељења IV/4 (по азбучном реду): 

- од броја 1 до броја 6 – 10.30 часова 

- од броја 7 до броја 12 – 11.00 часова 

- од броја 13 до броја 18 – 11.30 часова 

-од броја 19 до броја 22 – 12.00 часова 

 

Ванредни ученици -  12.30 часова 

 

Среда, 3. јун 2020.  

 ПИСМЕНИ матурски испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ у 8.15 – 11.15 часова (Ученици треба да буду у 

учионицама у 7.45 часова – распоред ученика по учионицама налази 

се на вратима учионица и на огласној табли код наставничког улаза). 

 

Четвртак, 4. јун 2020. 

 ПИСМЕНИ матурски испит из МАТЕМАТИКЕ и СТРАНИХ 

ЈЕЗИКА у 8.15-11.15 часова (Ученици треба да буду у учионицама у 

7.45 часова - распоред ученика по учионицама налази се на вратима 

учионица и на огласној табли код наставничког улаза). 

  

Петак, 5. јун, среда, 10. јун 2020. 

 ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА према посебном распореду који ће 

бити благовремено објављен на огласној табли школе. 

 

Петак, 12. јун 2020. год. 

 УРУЧИВАЊЕ ДИПЛОМА и осталих докумената – Школско 

двориште – у зависности од временских прилика о чему ће ученици 

бити благовремено обавештени преко одељењских старешина. 

 
Секретар Испитног одбора:  

Сања Жикић,педагог                                                   Председник Испитног одбора: 

                                                                                      ДИРЕКТОР,  Биљана Нишавић 


