
ВАЖНО! 

ДРАГИ УЧЕНИЦИ, ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ! 

 

 У периоду од понедељка, 01.06.2020. године до уторка, 16.06.2020. године школа 
припрема  активности  којима се ученицима пружају могућности за успешан завршетак 
наставне године.  

 На посебним часовима наставе

 

 које ће  школа организовати, ученицима се пружају 
могућности  да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области или теме у 
оквиру предмета.  

Сваког радног дана, у периоду од 08.06.2020. до 15.06.2020. године школа предвиђа 
одвојене термине за ученике у трајању од један и по сат по р азреду и временским 
размацима према распореду датом у табели: 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ЧАСОВА НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ, 
ШЕСТОГ И СЕДМОГ РАЗРЕДА 

Време Понедељак, 
08.06.2020. 

Уторак, 
09.06.2020. 

Среда, 
10.06.2020. 

Четвртак, 
11.06.2020. 

Петак, 
12.06.2020. 

Понедељак, 
15.06.2020. 

8 до 9,30 Пети 
разред 

Шести 
разред 

Седми 
разред 

Пети 
разред 

Шести 
разред 

Седми 
разред 

10 до 11,30 Шести 
разред 

Седми 
разред 

Пети 
разред 

Шести 
разред 

Седми 
разред 

Пети 
разред 

12 до 13,30 Седми 
разред 

Пети 
разред 

Шести 
разред 

Седми 
разред 

Пети 
разред 

Шести 
разред 

 

 Ученици који желе да похађају посебне часове наставе претходно обавештавају 
свог одељењског старешину, уз обавезну назнаку предмета из кога ће похађати посебне 
часове наставе и поправљати оцене. Рок за пријаву ученика је 03.06.2020. године. 

Ако ученици од 1. до 4. разреда искажу жељу да похађају посебне часове наставе и 
поправе оцену, рок за пријаву ученика је такође 03.06.2020. године. 

 

 Наставна година за ученике 8. разреда завршава се у петак, 05.06.2020. године.       
У уторак, 02.06.2020. године ученици осмог разреда полажу пробни завршни испит из 
математике у периоду од 8 до 10 часова. Преостала два теста, из српског језика и 
комбиновани тест, ученици решавају код куће. Преузимање ова два теста за рад у кућним 
условима ученици преузимају 01.06.2020. године, а распоред преузимања са списковима 
ученика биће истакнут на вратима школе и биће послат електронском поштом и 

ОРГАНИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 



председнику Савета родитеља сваког одељења осмог разреда. Ова два попуњена теста 
ученици враћају у школу 02.06.2020. године и предају га одељењском старешини. 
Повратну информацију о постигнућима на пробном тесту ученици ће добити на часовима 
припремне наставе за полагање завршног испита.  

За ученике осмог разреда школа организује два типа часова: 

- од  понедељка, 01.06.2020.  до петка 05.06.2020. године  (осим уторка 02.06.2020. 
године, када се полаже пробни завршни испит из математике) организују се 
посебни часови наставе за ученике који поправљају оцене из одређених предмета у 
тр ајању од сат и по и то сваког јутр а осим утор ка у вр емену од 8  ч до  9  ч и 30 
минута. Ученици су дужни да се пријаве одељењском старешини и да пријаве 
предмет из кога ће похађати посебне часове наставе до среде, 27.5.2020.године. 

- од среде, 03.06.2020. године до понедељка 15.06.2020. године школа организује 
припремну наставу за полагање завршног испита. Ученици који желе да похађају 
часове припреме треба да се пријаве одељењском старешини до среде, 
27.05.2020. године. Распоред похађања ових часова биће накнадно објављен. 

Ученици осмог разреда полажу завршни испит 17,18. и 19. јуна 2020.године.  

 

НАПОМЕНА: Групне активности ученика школа ће организовати у складу са 
препорукама надлежног министарства, а у циљу спречавања ширења епидемије, па ће се и 
распореди и формирање група израдити према броју пријављених ученика. 

                                                                              

                                                                                         Директор  

                                                                                 Светлана Милутиновић 

 


