
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Аутономна покрајина ВОЈВОДИНА 

Г И М Н А З И Ј А 

И н ђ и ј а 
Трг Слободе 2а 

Број :__215._ 
Датум:   19.05.2020 . год. 

Тел/факс:022/555-095 

е-маil  : gimin@indjija.net 

 

КАЛЕНДАР  РАДА ЗА МАТУРАНТЕ 
за  мај - јуни шк. 2019/2020 год. 

 

24.05.2020. ..........НЕДЕЉА..................   Завршетак наставе у другом полугодишту за матуранте 

до 27.05.2020……….СРЕДА………… Одељенске старешине достављају директору спискове 

ученика који сматрају да имају елемената за већу закључну оцену, као и ученика који требају 

да полажу разредне испите због неоцењености (име и презиме ученика, предмет и име и презиме 

наставника). 

01.06.2020………ПОНЕДЕЉАК… пријава ванредних испита 

01. до 03.06.2020….. од ПОНЕДЕЉКА до СРЕДЕ…. усмено одговарање ученика који желе већу 

закључну оцену организоваће се у школи према распореду, а на основу пријава 

4.06.2020. .........ЧЕТВРТАК...................... Седнице Одељењских већа организоваће се у школи по 

следећем распореду: 

- IV1 у периоду од 8: 00 до 8: 30  

- IV2 у периоду од 8:45 до 9:15 

- IV3 у периоду од 9:30 до 10:00 

- IV4 у периоду од 10:15 до 10:45 

04.06.2020 и 05.06.2020……… ЧЕТВРТАК и ПЕТАК………… пријава матурских испита која ће 

се вршити online према упутству које ће старешине добити (ученици који нису у могућности да 

се пријаве online могу пријавити матурски испит у школи 05.06. од 8 до 10 часова). Матурске 

радове треба доставити у електронској форми члановима комисије (путем e-maila). 

06.06.2020. ...................СУБОТА....................... online Седница Наставничког већа и испитног 

одбора (ради утврђивања тема за писмени испит на матруском испиту из српског језика и 

књижевности) у 8 часова, предлог ђака  генерације и извештај за наставну 2019/2020. год. Преко 

Zoom апликације- У ШКОЛУ ДОЛАЗЕ САМО НАСТАВНИЦИ КОЈИ ЋЕ ДЕЖУРАТИ У 

УЧИОНИЦАМА (један у учионици). 

08.06.2020……ПОНЕДЕЉАК….. online седница испитног одбора ради утврђивања тема за 

писмени испит на матруском испиту из страног језика и математике у 8 часова Преко Zoom 

апликације- У ШКОЛУ ДОЛАЗЕ САМО НАСТАВНИЦИ КОЈИ ЋЕ ДЕЖУРАТИ У 

УЧИОНИЦАМА (један у учионици). 

08.06.2020……ПОНЕДЕЉАК….. штампање сведочанстава  

09.06.2020…….УТОРАК………… Одељенске старешине предају сведочанства до 8 часова 

комисији на преглед. Комисија прегледа сведочанства од 8 до 10 часова. 
                    

 

 

 



09. до 12. јуна 2020.  ОДБРАНА МАТУРСКИХ РАДОВА ПО РАСПОРЕДУ   

13.06.2020. .......  СУБОТА   ...........  Седница ИСПИТНОГ ОДБОРА и  

  Седница НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋA, избор ђака 

генерације у  8 часова online преко Zoom апликације 

     

15.06.2020. ....... ПОНЕДЕЉАК.................. Одељењске старешине предају ДОКУМЕНТА И 

  ИСПИСАНЕ ДИПЛОМЕ  Комисији до 10,00 часова 

 

16.06.2020. ........... УТОРАК..............ПОДЕЛА ДИПЛОМА И СВЕДОЧАНСТАВА ће се 

организовати у холу школе према распореду са почетком од 8 часова:  

- IV1 у периоду од 8: 00 до 9:00  

- IV2 у периоду од 9:15 до 10:15 

- IV3 у периоду од 10:30 до 11:30 

- IV4 у периоду од 11:45 до 12:45 

 

У случају промене епидемиолошке ситуација могуће су измене. 

 

  

 

                                                                                                                                   Директор 

________________________ 

Милан Кресојевић, проф. 


