
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“  

Дел. бр. службено 

Датум: 27.5.2020. год. 

КРАЉЕВО 

 
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ  У ЈУНСКОМ 

ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. год. 

 
Обавештавају се ученици, предметни наставници, стручни срадници и остали радници 

школе да је календар важнијих активности следећи: 

 

 Седнице Одељењских већа у ЧЕТВРТАК 04.6.2020.год.  према следећем распореду: 

o  одељење III-3  од 8
00 

– 8
30 

 

o  одељење IV-1  од 8
30 

– 9
00

 

o  одељење IV-2  од 9
00 

– 9
30

 

o  одељење III-7  од 9
30 

– 10
00

 
o  одељење IV-3  од 10

00 
– 10

30 

o  одељење IV-4  од 10
30 

– 11
00

 

o  одељење IV-5  од 11
00 

– 11
30

 

 Седница Наставничког већа у ЧЕТВРТАК 04.6.2020.год. у 15
00

( седница ће бити 

одржана онлајн) 

 Припремна настава за матуранте 18.5. – 29.5.2020.године 

 Припремна настава за поправне испите за матуранте од 05.6.-12.6.2020.године 

 Припремна настава за поправне испите за ученике одељења који нису завршни 
биће организована у августу, седам дана пре испита. Део припремне наставе се може 

организовати у јуну од 22.6.2020. год.( у виду давања смерница за испит у августу). 

 Пријављивање поправних испита за завршне разреде 05.6.2020.године 

 Пријављивање матурског испита  од 21.5.2020. до 03.6.2020.године попуњавањем 

пријаве и слањем на меил школе: ests.redovniucenici@gmail.com 

 Пријављивање завршног испита  испита  од 21.5.2020. до 03.6.2020.године 

попуњавањем пријаве и слањем на меил школе: ests.redovniucenici@gmail.com 

 Матурски испит   

 Српски језик и књижевност у ПЕТАК 05.6.2020. год. према следећем распореду:  

o у 9
00 

одељења IV-1, IV-2, IV-3 и ванредни ученици 

o у 9
45 

одељења IV-4 и IV-5 

Напомена: Списак ученика, дежурних наставника и број учионица биће истакнут на улазним 

вратима школе.Максимални број ученика у учионици је 9 ученика. 

 Изборни предмет и практичан рад од 06.6.2020. до 12.6.2020.год. 

         (детаљан распоред ће бити објављен накнадно)  

 Завршни испит од  06.6.2020. до 12.6.2020. год. 

 

           Са обавештењем упознати ученике, предметне наставнике, стручне сраднике и остале 

раднике. 

 

 

                                                                                                                  ДИРЕКТОР    

                                                                                                             ______________________                                                                                                                           

                                                                                                                   Бранислав Мићовић 
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