
Април, мај , јун 2020. 

 Дана 05.05. 2020. године-уторак- 

Oдржана је онлајн седница Одељењских већа, као и 
седница Наставничког већа, са почетком у 16.00 . 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха ученика у првом наставном 
периоду другог полугодишта школ. 2019-2020. год. 

2. Владање ученика  
3. Реализација плана и програма  

 
Након седнице Одељењских већа, одржана је седница Наставничког већа. 
 

Дневни ред: 
1. Верификација успеха ученика у претходном периоду 
2. Васпитно-дисциплинске мере 
3. Реализација плана и програма 
4. Израда матурских радова 
5. Информације о даљем раду у условима пандемије 

 
 
Дана 22. маја 2020. год. – петак- завршена наставна година за 
ученике 4. разреда. 
 

Дана 25.05.2020. – понедељак – 
Седнице Одељењских већа (електронске 
седнице), прелиминарно разматрање 
успеха ученика 4. разреда у 16.00 сати. 

 



 Дана 02. 06. 2020. године – уторак – 

Одржана је седница Одељењских већа и Наставничко 
веће за одељења 4. разреда, са почетком у 16.00. 
Дневни ред: 

1. Успех ученика 4. разреда на крају наставне године 
2019-20. 

2. Реализација наставе 
 

Дана 04.06. 2020. године – четвртак – Одржан је 
матурски испит из српског језика и књижевности, у 
пероду од 13.00 до 16.00 

 

Дана 06.06. 2020. године – субота – Одржан је матурски испит из математике и 
енглеског језика, у периоду од 13.00 до 16.00 часова.  

          +           

Матурски испити су одржани у школи. 

Дана 08. и 09. јуна 2020. године –понедељак и уторак – Одржана је одбрана 
матурских радова, у периоду од 12.30 до 15.00 часова 

 

Дана 09.06. јуна – уторак- Одржана прелиминарна  
електронска седница за ученике првог, другог и трећег разреда.  

Дневни ред: 

1. Анализа успеха ученика у претходном периоду 
2. Реализација програма 



Дана 09. 06. 2020. године- Одржан пријемни испит за ученике са 
посебним способностима за информатику и рачунарство, са почетком 
у 10.00. 
  

 

       Дана 11.06.2020. – четвртак -О Одржана седница Испитног 
одбора у 13 сати. 

        Дневни ред 

1. Анализа успеха ученика 4. разреда на матурском испиту 
2. Избор Ученика генерације 
3. Текућа питања 

 
Од укупно 10 кандидата за Ученика генерације, изабран је Матија Кречковић, ученик 
одељења 4-1, на основу највећег броја бодова освојених током школовања у 
гимназији, у редовној настави и на такмичењима.  

 



 

Данa 12.06.2020. – петак-   Уручене дипломе матурантима, у 10.00 сати код бине на 
школском терену. Свечана додела се обавља у условима који су још увек 
рестриктивни због постојеће пандемије корона вируса, због чега ће ова генерација, 
бар у овом периоду, бити ускраћена за матурско вече. 

Свечаној додели присуствовали су разредне старешине, већина предметних 
наставника и родитељи матураната. На почетку доделе, присутнима се обратио 
директор школе Слободан Михајловић, честитао је ученицима завршетак школовања 
у гимназији и пожелео им је успешно даље образовање, добро здравље и среће у 
животу. Након тога, разредне старешине одељења Данијела Миленковић(4-1), 
Славица Сталетовић (4-2) и Вукица Радосављевић (4-3) такође су се веома емотивно 
опростиле од својих одељења. Ученица Дарија Машковић је прочитала своју поруку 
свим наставницима и ученицима. На крају је додељена посебна награда Ученику 
генерације Матији Кречковићу, који се свима захвалио на указаној части. 

 



Ученици су, осим диплома, добили и по једну ружу а 
уручене су и књиге најбољим ученицима. Доделу су 
испратили и музичким нумерама ученици одељења 
4-1 Данило Радосављевић, Јована Бијелица и Богдан 
Живковић. Након доделе, направљена је заједничка 
фотографија ученика и свих присутних професора. 

Нека им је са срећом! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дана 19.06. 2020. године- четвртак-  

Завршила се наставна година за ученике првог, другог 
и трећег разреда. У току последње недеље ученици 
који нису били задовољни оценама имали су прилике 
да, по договору са наставницима, поправе исте. 

 

Дана 23.06.2020. године – понедељак-  

Одржана је седница Одељењских већа за ученике првог, 
другог и трећег разреда на крају наставне 2019/2020. 
године, са почетком у 10 часова. 

Дневни ред 

1. Анализа успеха ученика на крају наставне године 
2. Дисциплина ученика  
3. Реализација планова и програма 
4. Разно 

Због отежане ситуације услед пандемије и препорука Министарства здравља, на 
сваких 15 минута држала се седница за свако појединачно одељење, тако да су у току 
трајања седнице за једно одељење били присутни само наставници који предају том 
одељењу. Наставници су се придржавали препоручених мера заштите. 

 У 16 часова одржана је онлаин седница Наставничког већа. 

Дневни ред  
1. Верификација успеха ученика на крају наставне године 
2. Дисциплина ученика 
3. Реализација плана и програма 
4. Текућа питања 

5.  
 
Дана 26.06. 2020. године – петак –  
Обављена подела сведочанстава за први, други и 
трећи разред. 



 
Одељење 2-1 након поделе сведочанстава, одељењски старешина Миљаном Јелић 

 
Одељење 1-1 са одељењским старешином Александром Радовановић 

 
 
 



 

 


