МАТУРАНТИ: КАЛЕНДАР ОБАВЕЗА ЗА
ПЕРИОД МАЈ-АВГУСТ
школске 2017/2018.године
МАЈ:
14.
–
25.5.2018. предаја матурских
радова,
ЛИЧНО,
предметном
наставнику, према накнадном распореду. Предметни наставници ОБАВЕЗНО да
ураде обавештење за матуранте: дан, време, место за пријем матурских
радова. Рок за предају прегледаних и потписаних радова код организатора је
9.јун.
(обавештење ће се налазити на улазним вратима оба школска објекта на сајту
и огласној табли школе).
среда, 30.5.2018. – ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОЦЕНА ЗА УЧЕНИКЕ 4. РАЗРЕДА
четвртак, 31.5.2018.– завршава се теоријска настава за ученике 4.разреда
Одељењске старешине 4. разреда ОБАВЕЗНО треба да буду у Школи на
ИСПРАЋАЈУ МАТУРАНАТА;
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 4. РАЗРЕДА – успех свих ученика и евиденција ученика
упућених на разредне и поправне испите, тачно време ће бити накнадно
објављено.
Петак, 1.6.2018. ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА за ученике 4.разреда од
1200 до 1400 у Секретаријату школе;
(испите ИСКЉУЧИВО пријављују ученици или родитељи)
По пријему пријава, биће направљен и истакнут распоред полагања
разредних испита
ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА СЕ КУПУЈУ У
КЊИЖАРИ

ЈУН:
Петак, 1.6.2018.2018., субота 2.6.2018.(по потреби) и понедељак 3.6.2018.
године ПРИПРЕМНА НАСТАВА за разредне испите за ученике 4.разреда, по
накнадно обајвљеном распореду који је саставни део овог календара. Термини
зависе од пријављених испита, па ће се распоред припремне наставе правити у
договору са помоћницима.
Субота, 2.6. 2018., понедељак, 4.6.2018., уторак, 5.6.2018.године – РАЗРЕДНИ
ИСПИТИ за ученике 4.разреда
Испитне комисије биће истакнуте на посебном списку, који је саставни део овог
календара
уторак, 5.6.2018. – ОДЕЉЕЊСКА
разредних испита)

ВЕЋА

4.РАЗРЕДА (успех

ученика

после

среда, 6.6.2018. ПРИЈАВЉИВАЊЕ МАТУРСКИХ ИСПИТА од 8:00 до 12:00
одељењске старешине ПРИПРЕМАЈУ ПОПУЊЕНЕ ЗАПИСНИКЕ ( са пријавама
које су потписали ученици) за полагање матурских испита и списак ученика који
излазе на матурски испит (потпис одељењског старешине обавезан) и предају их
у секретаријату школе
четвртак, 7.6.2018. - Браће Грим 32 са почетком у 17:00 – ПИСМЕНИ МАТУРСКИ
ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ за сва одељења 4. разреда
осим за 4/8 и 4/9 који тог дана полажу тест (време полагања теста биће
накнадно објављено)
- распоред ученика по учионицама биће објављен после полагања разредних
испита када се буде знао тачан број матураната који полажу испит из српског
језика и књижевности
Петак, 8.6.2018.године – МАТУРСКО ВЕЧЕ

Понедељак, 11.6. до петка, 15.6.2018. године – Сврљишка број 1. / МАТУРСКИ
ИСПИТИ
ОДБРАНА МАТУРСКИХ РАДОВА И ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА
Испитне комисије биће истакнуте на посебном списку, који је саставни део овог
календара;
Понедељак, 11.6.2018. матурски испит из српског језика и књижевности за
одељења 4/8 и 4/9 – тачно време и место полагања биће накнадно објављено
________________________________________________________________________
Од понедељка 11.6.2018. до петка, 15.6.2018. – ПРИПРЕМНА НАСТАВА за
полагање ПОПРАВНИХ ИСПИТА за ученике 4. разреда, по накнадно обајвљеном
распореду који је саставни део овог календара.
________________________________________________________________________
Понедељак 18.6.2018.- НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ у 20:15 - утврђивање успеха
ученика 4.разреда по обављеним матурским испитима;
________________________________________________________________________
Среда, 20.6.2018. – ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА
разреда по накнадно утвђеном распореду.

И

ДИПЛОМА ученицима

4.

________________________________________________________________________
Петак, 22.6.2018. године :
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА за ученике 4.разреда од 1200 до 1430 у
Секретаријату школе; ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ
ИСПИТА СЕ КУПУЈУ У КЊИЖАРИ
(испите ИСКЉУЧИВО пријављују ученици или родитељи)

________________________________________________________________________
Од понедељка, 25.6.2018. до четвртка, 28.6.2018.
Полагање ПОПРАВНИХ ИСПИТА за ученике 4.разреда, по накнадно увтрђеном
распореду;
________________________________________________________________________
Петак, 29.6.2018. године ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 1.2.3.и 4. разреда – успех ученика после разредних
(поправних за 4. разред) испита по накнадно утврђеном распореду.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ по накнадно утврђеној сатници
________________________________________________________________________

ЈУЛ
Понедељак, 2.7.2018. године
Одељењске старешине прегледају сведочанства!
Уторак 3.7.2018. године :
Подела СВЕДОЧАНСТАВА
И
ЂАЧКИХ
КЊИЖИЦА
ученицима
1,2,
3.разреда и СВЕДОЧАНСТАВА ученицима 4.разреда после поправних испита;
Подела сведочанстава биће обављена у учионицама редног броја који одговара
индексу одељења и то:
у 900за ПРВИ разред
у 1000 за ДРУГИ разред
у 1100за ТРЕЋИ разред
у 1200за ЧЕТВРТИ разред
у исто време одељењске старешине обавиће и УПИС ученика у наредни разред,
само са новом попуњеном пријавом коју доносе ученици;
ОБРАСЦИ ЗА УПИС СЕ КУПУЈУ У КЊИЖАРИ
ученици
1,2,3,4.разреда ПРИЈАВЉУЈУ
РАЗРЕДНЕ
И
ПОПРАВНЕ
ИСПИТЕ од 900 до 1400 у Секретаријату школе за АВГУСТОВСКИ испитни рок;
(испите ИСКЉУЧИВО пријављују ученици или родитељи)
ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА СЕ КУПУЈУ У
КЊИЖАРИ

АВГУСТ:
Петак 10.8.2018. године :
Пријављивање разредних и поправних испита за августовски испитни рок, за оне
ученике који испите нису пријавили у јуну , у времену од 900 до 1300 у Секретаријату
школе;
ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА СЕ КУПУЈУ У
КЊИЖАРИ
Припремна настава за ученике који полажу разредне и поправне испите у
августовском испитном року – од петка, 10.8. па надаље (број дана зависи од
пријављених ученика и укупног броја испита и биће накнадно утврђен

Од понедељка 13.8. до петка 24.8.2018. године (тачан датум зависи од броја
кандидата):
• поправни и матурски испити за ученике 4. разреда по накнадно објављеном
календару, ПОПРАВНИ испити за ученике 4. разреда морају да буду одржани
закључно са 20.8. због пријаве матурских испита
Уторак, 21.8.2018. у 1200 –ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА – ЧЕТВРТИ разред утврђивање
успеха ученика после августовског испитног рока)
До понедељка 20.8.2018. године предаја МАТУРСКИХ РАДОВА.
Уторак 21.8.2018. године - ПРИЈАВЉИВАЊЕ МАТУРСКИХ ИСПИТА
одељењске старешине ДА ПРИПРЕМЕ ПОПУЊЕНЕ ЗАПИСНИКЕ ( са пријавама
које су потписали ученици) за полагање матурских испитаи списак ученика који
излазе на матурски испит (потпис одељењског старешине обавезан) – по
завршетку седнице одељења, предају Милијани у секретаријату школе!
МАТУРСКИ ИСПИТИ:
Среда 22.8.2018. у 1000 : писмени испит из српског језика и књижевности;
Четвртак 23.8. и петак 24.8.2018. године: одбрана матурских радова и полагање
изборних предмета (време и место полагања биће накнадно објављено);
Уторак 28.8.2018. године.
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 1.2.3.4. разреда (утврђивање успеха ученика после
августовског испитног рока)
Штампање сведочанстава и диплома.
Среда 29.8.2018. године:
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ (утврђивање успеха ученика и усвајање извештаја после
поправних и разредних испита 1,2,3. и 4.разреда и после матурског испита)
Четвртак, 30.8.2018. године:
Подела сведочанстава и диплома ученицима
Напомене:
Календар за август је оквиран и могуће је померање зависно од броја испита,
нарочито за обавезе означене звездицом *.
Prelom stranice

ВАЖНО!
Ученик је завршио разред када на крају школске године има позитивне оцене из
свих обавезних предмета.

Ученик завршног разреда упућује се да понавља разред када на крају другог
полугодишта има најмање 3 недовољне оцене из обавезних предмета, када не
приступи полагању разредног, односно поправног испита или га не положи.
Ученик завршног разреда који на крају другог полугодишта или на разредном испиту
има до две недовољне бројчане оцене из обавезних предмета, полаже поправни
испит у јунском и /или августовском року.
Ученик завршног разреда, разредни испит полаже у мајском и/или у августовском
року и то:
ученик који је упућен на полагање разредних испита, а поред тога нема
недовољних оцена и положи у мајском року, има право полагања матурског
испита у јунском року;
•

ученик који је упућен на полагање разредних испита, а поред тога има и
недовољне оцене (највише две) уколико не пријави полагање разредних
испита, нема право да полаже поправне испите у јунском испитном року;
•

уколико ученик пријави а не
приступи полагању разредног
испита у мајском року, сматра се се да је тај испит пао.
•

на разредне испите у августу ученици морају да изађу, јер ученик који не
приступи полагању разредног испита у августу аутоматски се води да није
завршио разред (понавља) и прекида са даљим полагањем испита;
•

ученик који не положи само један разредни испит у августу, а поред тога има
још две недовољне оцене, ПОНАВЉА разред (са три недовољне оцене) и
прекида са даљим полагањем испита;
•

ученик који не положи разредни испит (ако му то није трећа недовољна
оцена) има право да полаже поправни испит у августу, који пријављује код
помоћника директора;
•

Изузетно, ученик завршног разреда, који није положио поправни или
матурски испит у августовском року, може да заврши започети разред у истој
школи наредне школске године, у својству ванредног ученика, поновним
полагањем неположених испита .
•

