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    КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА АВГУСТ  2020. ГОДИНЕ 

19.08.2020.  

 у 9.00 сати  - седница Наставничког већа  
         Дневни ред 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Извештај о упису ученика у први разред 
3. Припреме за почетак школске 2020/2021. године 
4. Вредновање и самовредновање 
5. Разно 

 од 10.00 до 12.00 сати – пријављивање поправног и матурског испита 

20.08.2020.    
 од 9.00 сати - састанци стручних већа,  стручних актива, тимова и секција ( израда извештаја о 

раду у школској 2019/2020. години, предлог за конституисање стручних већа) 

21.08.2020.    
 у  9.00 сати –писмени задатак на матурском испиту из српског језика и књижевности 
 од  9.00 сати састанци стручних већа (предлог Плана стручног усавршавања запослених , 

предлог поделе часова по предметима, предлог уџбеника за нову школску годину) 

24.08.2020.  
 у  9.00 сати –писмени задатак на матурском испиту из енглеског језика  
 од 9.00 сати –  састанци стручних већа (усвајање плана рада за следећу школску годину, 

усвајање плана писмених задатака и контролних вежби) 

26.08.2020. 
 у 9.00 сати – одбрана Матурског рада 
 у 9.45 сати – седница Испитног одбора 
 у 10.00 сати   - седница Наставничког већа  

Дневни ред 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Извештај о реализацији Годишњег плана за 2019/2020. годину 
3. Извештај о реализацији Развојног плана за 2019/2020. годину 
4. Извештај о професионалној оријентацији за 2019/2020. годину 
5. Извештај о стручном усавршавању за школску 2019/2020. годину 
6. Извештаји о раду стручних већа, актива, тимова и секција за школску 2019/2020. г. 
7. Извештај о вредновању и самовредновању за школску 2019/2020. годину 
8. Конституисање стручних већа, актива и тимова 
9. Предлог тема за стручно усавршавање за школску 2020/2021. годину 
10. Разно 

27.08.2020.    
 у 10.00 сати –  додела диплома 

28.08.2020.    
 у 9.00 сати  - седница Наставничког већа  

 Дневни ред  
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Разматрање Годишњег плана за школску 2020/2021. годину 
3. Анекс школског Програма рада за школску 2020/2021. годину 
4. Разно                                                                  

       Директор: Слободан Михајловић 


