СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
ОРИЈЕНТАЦИОНИ КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД МАЈ-ЈУН
ШК.2020-2021.ГОД.
ДАН
Среда

ДАТУМ
05.05.

АКТИВНОСТИ
- Почетак блок наставе за мушке и женске фризере 3/7

Среда
Уторак

19. 05.
25.05.

- Почетак блок наставе за трговце 3/4, аутомеханичаре и инсталатере 3/6
- Крај теоријске наставе за ученике гимназије 4/5

Среда

26.05.

Понедељак

31.05.

- Блок настава за ученике пољопривредни техничар 4/1 и економски
техничар 4/2
-Крај теоријске наставе за ученике пољопривредне струке 1/1; 2/1 и 3/1

Уторак

01.06.

- Крај наставе за завршне разреде 3/4, 3/6, 3/7, 4/1 и 4/2

Среда

02. 06.

Одељењска већа за завршне разреде:

Четвртак
Петак

03. 06.
04.06.

1. Упућивање на разредне и поправне испите
Припремна настава за разредне испите
- Наставничко веће- Успех ученика завршних разреда
- Избор ученика генерације
- Припремна настава за разредне испите
- Разредни испити за завршне разреде

Понедељак

07.06.

- Разредни испити за завршне разреде
- Наставничко веће- Успех ученика завршних разреда

Уторак

08. 06.

Писмени матурски испит из Српског језика и књижевности
за ученике 4/1, 4/2 и 4/5 разреда (10ч)

Среда

09.06.

-Завршни испит 3/6, 3/7 и 3/4

Четвртак

10.06.

Петак

11.06.

Понедељак

14.06.

-Тест за проверу стручно-теоријских знања за одељење 4/1 (10ч)
-Матурски практичан рад 4/2 ,
-Матурски испит-страни језик или матаматика 4/5
-Завршни испит 3/6 ,3/7 и 3/4
-Матурски практичан рад 4/1 (сточарска производња)
-Матурски практичан рад 4/2
-Завршни испит 3/6, 3/7 и 3/4
-Матурски практичан рад 4/1 (биљна производња)
-Матурски практичан рад 4/5

Уторак

15.06.

Испитни одбор
1.Утврђивање успеха ученика на матурском и завршном испиту

Наставничко веће
1.
Среда

16.06.

Четвртак

17.06.

Петак

18.06.

Усвајање успеха ученика са завршних и матурских испита

-Штампање уверења и диплома
-Сређивање документације
-Штампање уверења и диплома
-Сређивање документације

-Подела диплома ( време доделе биће накнадно утврђено)

Уторак

22.06.

- Крај наставе за одељења незавршних разреда
- Припремна настава за полагање поправних
испита за матуранте

Среда

23.06.

Одељењска већа за крај другог полугодишта
- Наставничко веће-

Четвртак

24. 6.

Петак

25.6.

Понедељак
Уторак

28.6.
29.6.

Среда

30.6.

Четвртак

01.07.

Петак

02.07.

- Припремна настава за полагање разредних и поправних испита за
ученике незавршних разреда
- Припремна настава за полагање разредних и поправних испита за
ученике незавршних разреда
- Припремна настава за полагање разредних и поправних испита за
ученике незавршних разреда
-Полагање поправних испита за завршне разреде
-Полагање разредних испита за незавршне разреде
-Полагање поправних испита за завршне разреде
-Полагање разредних испита за незавршне разреде

Наставничко веће
1.Усвајање успеха ученика на крају 2 полуг.
2.Усвајање успеха ученика завршних разреда након полагања поправних
испита
-Израда сведочанстава
-Сређивање документације
-Подела сведочанстава за ученике незавршних разреда
-Упис ученика у наредну школску годину
- Ванредни испити по утврђеном и објављеном распореду на сајту
школе за јунски испитни рок
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