Средња школа „СВЕТИ АХИЛИЈЕ“ Ариље
Војводе Мишића, 40 31230 Ариље
Тел/факс: 031/3891-427, директор
Тел: 031/3891-338, секретар
Тел: 031/3891-320, рачуноводство
www.sssvetiahilije.nasaskola.rs

Матични број: 07250819
Шифра делатности: 8532
ПИБ: 100493968
Текући рачун: 840-1134660-72
e-mail: sssahilijе@ptt.rs

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ОДЕЉЕЊА 4/3 И 4/4
Датум

Дан

Активност

22.05.2020.

петак

01.06.2020 и
02.06.2020.

понедељак
и уторак

02.06.2020.

уторак

Последњи наставни дан за матуранте
гимназије
Поправљање оцена за ученике који то
желе и за ученике које позову
наставници како би проверили оцене
дате у току наставе на даљину
Одељењско веће за 4/3 и 4/4

02.06.2020.

уторак

02.06.2020.

уторак

02.06.2020.

уторак

03.06.2020.

среда

03.06.2020.

среда

Испит из српског језика и књижевности
за 4/3 и 4/4

09-12

05.06.2020.

петак

Испитни одбор - изборни предмети

08:30

05.06.2020.

петак

Испит - изборни предмет за 4/3 и 4/4

09-12

09.06.2020.
10.06.2020.

уторак
среда

Одбрана матурског рада за 4/3 и 4/4
Завршни испитни одбор за 4/3 и 4/4

**
09:00

11.06.2020.

четвртак

Наставничко веће (верификација
успеха) за 4/3 и 4/4

14:00

Наставничко веће за:
4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 3/7
Пријава полагања матурских испита за
одељење 4/3
Пријава полагања матурских испита за
одељење 4/4
Испитни одбор – српски језик

Време

Место

*

Учионице 1-12

13.30

Онлајн – Zoom
апликација
Онлајн – Zoom
апликација
Библиотека

14.45
од 14:00
до 16:00
од 16:00
до 18:00
08:30

Библиотека
Канцеларија
директора
Учионице:
1, 2, 4, 6, 7, 10
(у свакој учионици
по 8 ученика –
распоред је
направљен и биће
благовремено
достављен)
Канцеларија
директора
Учионице:
1, 2, 4, 6, 7, 10
(у свакој учионици
по 8 ученика –
распоред је
направљен и биће
благовремено
достављен)
Учионице 1-12
Канцеларија
директора
Онлајн – Zoom
апликација

*Предметни наставници да доставе преко разредних старешина списак ученика
који поправљају оцене (било на захтев ученика или наставника) најкасније
22.05.2020.год. након чега ће директор направити прецизан план доласка ученика
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и наставника и доставити разредним старешинама и предметним наставницима
који ће обавестити ученике.
** Разредне старешине да доставе списак ученика и предмета из којих се бране
матурски радови до петка 22.05.2020.год. након чега ће директор направити
прецизан план доласка ученика и наставника и доставити разредним
старешинама и предметним наставницима који ће обавестити ученике.
У Ариљу,
18.05.2020. године

Директор
Братислав Ђорђевић
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