
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА МАТУРАНТЕ У ГИМНАЗИЈИ ''СВЕТИ САВА'' ОД 23.5. - 29. 6. 2015.год. 

Р. Б. ДАТУМ ВРЕМЕ АКТИВНОСТ 

1.  23.5.2015. 
субота  Наставна субота по распореду од петка, крај другог полугодишта за 

матуранте; 

2.  23.5.2015. 
субота 10.00 Седнице одељењских већа четвртих разреда – утврђивање успеха и 

владања ученика, разредних и поправних испита четвртих разреда; 

3.  23.5.2015. 
субота 13.00-13.30 Подела ђачких књижица ученицима који се упућују на разредне и 

поправне испите; 

4.  23.5.2015. 
субота 13.30 – 14.30 Подношење пријава и записника за полагање разредних испита за  IV 

разред у јунском испитном року (у рачуноводству школе) 

5.  23.5.2015. 
субота 14.30 Прављење распореда полагања разредних испита, истицање распореда 

полагања разредних испита до 18часова 

6.  25.- 29.5.2015. 8.00 - 19.00 Полагање разредних испита за ученике IV разреда по распореду који ће 
бити истакнут 23.05.2014. до 18 часова 

7.  27.5.2015. 
среда 13.00-14.00 Родитељски састанци - подела сведочанстава свршеним ученицима IV 

разреда – време у договору са одељењским старешинама 

8.  
27.5.2015. 

среда 
 

4/1 
4/2 
4/3 
4/4 
4/5 
4/6 
4/7 

14.00-14.30 
14.30-15.00 
15.00-15.30 
15.30-16.00 
16.00-16.30 
16.30-17.00 
17.00-17.30 

Подношење пријава за полагање матурских испита у јунском испитном 
року, предаја матурских радова. Уз пријаву се подносе: 
- ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА И ЗАПИСНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ 

ИСПИТА – попунити претходно са од. старешинама 
- СВЕДОЧАНСТВА 1.2.3.4. РАЗРЕДА 
- ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ 
- 2 (ДВА!) ПРИМЕРКА МАТУРСКОГ РАДА ШТАМПАНА  ПО УПУТСТВУ  

9.  28.5.2015. 
четвртак 10.00 - 20.00 Сређивање документације и прављење спискова за матурске испите и 

одбрану матурских радова 

10.  29.5.2015. 
петак 13.00 Седница одељењског већа - утврђивање успеха и владања ученика 

после разредних испита 

11.  29.5.2015. 
петак 14.00-14.30 

Подела сведочанстава свршеним ученицима IV разреда који су 
положили разредне испите и подела ђачких књижица ученицима који се 
после разредних испита упућуја на поправне испите 

12.  29.5.2015. 
петак 14.30 -15.00 

Пријављивање матурског испита ученика који су полагали разредне 
испите (комисији матурског одбора) и пријављивање поправних испита 
за ученике који се упућују на поправни (поправни испити се пријављују 
у рачуноводству школе) 

13.  29.5.2015. 
петак 15.00 -18.00 Сређивање документације и прављење спискова за матурске испите и 

одбрану матурских радова 

14.  
1.6.2015. 

понедељак 
 

10.00. – 13.00 Израда матурског писменог задатка из српског језика и књижевности 

15.  
3.6. 2015. 

среда 
 

10.00. – 13.00. Израда матурског писменог задатка из страног језика или математике; 
Истицање распореда одбране матурских радова 

16.  5.6. 2015. 
петак  Уношење оцена из српског језика и књижевности 

17.  
5.6. 2015. 

петак 21.00 Матурско вече – Метропол Палас 

18.  8.6.2015. 
понедељак до 12.00 Уношење оцена из страног језика и математике 

19.  9.-12.06.2015. 8.00 - 20.00 Одбрана матурских радова према накнадном распореду који ће бити 
објављен после пријављивања матурских испита 

20.  12.6.2015. 
петак 13.00 Седнице одељењских већа и Наставничког већа (извештај матурских 

испита) 

21.  
17.6.2015. 

среда 19.30 Подела диплома свршеним матурантима 

22.  15.- 30.6.2015. 8.00 - 20.00 Поправни испити за ученике IV разреда према накнадном распореду 

НАПОМЕНА: УЧЕНИЦИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА КОЈИ ПОЛАЖУ ПОПРАВНИ ИСПИТ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  
                       МАТУРСКИ ИСПИТ ПОЛАЖУ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 
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