
 
      Република Србија 

          Средња  школа 

        Број: службено 

   Датум: 16.03.2022.год. 

ДИНАМИКА РАДА  У ТОКУ II ПОЛУГОДИШТА  ШКОЛСКЕ  2021/2022. ГОДИНЕ 
 Активност Време реализације Начин реализације 

1.  Радне суботе субота 19.03. по распореду од уторка 

субота 02.04. по распореду од понедељка 

субота 07.05. по распореду од петка 

- настава и учење у школи  

-планирати часове блок наставе у тим 

данима 

2. Равномерна заступљеност наставних дана среда 04.05. по распореду од понедељка непосредно у школи 

3. Промена распореда блок наставе 

професионалне праксе 

до 01.03.2022. - на нивоу стручних већа 

- по предметима и данима 

4. III класификациони период - пресек 25.03.  IV1 

02.04. III5, IV3, IV3, IV4 

08.04. нижи разреди 

26.03.  у ЕсДневнику 

03.04.  у ЕсДневнику 

29.04.  у ЕсДневнику 

5. Седнице одељењских већа-  III класификациони 

период 

28.03.  IV1 

04.04.  III5, IV3, IV3, IV4 

11.04.  нижи разреди 

 

6.  Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја и Пројекат Државна матура спровешће 

пробно полагање (пилот) опште, стручне и 

уметничке матуре у средњим школама, завршни 

разреди 

1) у периоду од 5-8. априла 2022. године, за 

општеобразовне предмете у свим средњим школама 

2) у периоду од 11-15. априла 2022. године, за поједине 

образовне профиле у средњим стручним школама 

 

Завршни разреди  IV1 IV3, IV4 IV2 III5 нижи разреди 

7.  

 

Завршетак наставне школске године петак 27.05 петак 03.06. петак 03.06. петак 03.06. петак 24.06. 

Седница одељењског већа петак 27.05.  петак 03.06.  петак 03.06.  петак 03.06.   

Саопштавање успеха - подела сведочанства уторак  31.05.  уторак  07.06.  уторак  07.06.  уторак  07.06.  уторак 28.06. 

Пријава матурских испита  и предаја радова 

Пријава завршног испита 

уторак  31.05. уторак  07.06. уторак  07.06.  

уторак 07.06. 

 

Писмени испит из српског језика и књижевности среда  01.06. среда  08.06. среда  08.06.   

Писмени испит из страног језика или математике  понедељак  06.06.     

Матурско вече четвртак 09.06.  

Изборни предмет  понедељак 13.06.    

Испит за проверу стручно теоријских знања    ЗОУВ 14.06.   

Матурски рад 

Израда радног задатка матурског практичног рада 

Завршни испит 

среда  08.06. среда  и четвртак 

15.и 16.06 

 четвртак  и петак 

16.и 17.06 

понедељак  и 

уторак 13.и 014.06 

 

8. Седница испитног одбора четвртак 09.06. петак  17.06. петак  17.06. петак  17.06.  

9. Подела диплома петак 10.06. понедељак 20.06. понедељак 20.06. понедељак 20.06.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                               Директор, 

                                                                                                                                                                                                                                                                      _________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Зоран Николић 


