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Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла” 
Костолац, ул. Боже Димитријевића б.б. 

тел./факс 012/241-841 
 Деловодни број: службено 
Дату:15.  мај 2020. год. 

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА ЗА МАЈ 

школска 2019/2020. Година 
 

Датум дан време активност 
 

08.05.2020. петак 

 
распоред 

 

 
ЗАВРШЕТАК ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ 
За одељења Е42;Е43;Е34 
 

09.05.2020. субота 
 

Посебан 
распоред 

 
РАДНА СУБОТА (наставни дан ) 

11.05.2020. до 
15.05.2020. 

 

понедељак 

петак 
Календар 
блокова 

БЛОК НАСТАВА  Е41 
( пета недеља и крај блока) 

11.05.2020.до 
29.05.2020. 

понедељак 
петак 

Календар 
блокова 

 
ПОЧЕТАК БЛОК НАСТАВЕ 
За одељења: Е42;Е43,Е34 
 

11.05.2020.до 
29.05.2020. 

понедељак 

петак 

по 
распореду 

часова 
 

Надокнада часова за завршне разреде по 
посебном распореду 
 

15.05.2020. 
 петак  

 
ДАН ШКОЛЕ (онлајн обележавање, 
наставни дан) 

15.05.2020.  петак 

 
распоред 

 

 
ЗАВРШЕТАК ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ 
За одељења М41;М42;М43,М34;Р41 
 

16.05.2020. субота 
Посебан 
распоред РАДНА СУБОТА (наставни дан ) 

18.05.2020 до 
29.05.2020. 

понедељак - 
петак 

календар 
блокова 

ПОЧЕТАК БЛОК НАСТАВЕ 
За одељења: М41;М42;М43,М34;Р41 

18.05.2020 до 
29.05.2020. 

понедељак - 
петак 

по 
распореду 

часова 

Надокнада часова за завршне разреде по 
посебном распореду 
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23.05.2020. субота 
Посебан 
распоред РАДНА СУБОТА (наставни дан ) 

од  25.05.2020 

до  29.05.2020 

Понедељак 
 

петак 
8:00 – 12:00 

* Разредне старешине завршних разреда 
пријављују долазак ученика незадовољних 
образложењем закључне оцене. 
(пријаву послати на мејл 
irenaajdacic@gmail.com) 

29.05.2020. петак 

по 
распореду 

 

 
Надокнада часова за завршне разреде 
 

Календар 
блокова 

 

Блок настава за завршне разреде 
ЗАВРШЕТАК БЛОК НАСТАВЕ 
 

 
30.05.2020. субота  

ЗАВРШЕТАК  ДРУГОГ 
ПОЛУГОДИШТА 
 

од  30.05.2020      
до 3.06.2020. 

Субота 
среда 

По 
утврђеном 
термину 

ОДРЖАВАЊЕ СЕДНИЦА 
ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

од  1.06.2020      
до  3.06.2020. понедељак 

По 
утврђеном 
термину 

* Долазак ученика у школу ради поправљања 
оцена, по утврђеним терминима уз 
поштовање свих мера заштите ученика 
 

 
* На основу упутства Министарства просвете број 611-00-00360/12020-03 од 12.05.2020.год. 
Закључњна оцена је јавна и образложена.Уколико ученици сматрају да имају елемената за већу 
закључену оцену, могу да усмено одговарају у школи, и то у првој недељи јуна ученици  завршних 
разреда.Усмено испитивање се организује у школи у групама мањим од 10 ученика по учионици уз 
поштовање свих мера заштите ученика и наставника. 
 
 
 
 
        Костолац, 15. мај .2020. год.                                                                                                       Директор школе 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                        Др Горан Несторовић  с.р. 
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