
 
 
 
 

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум 

 „Никола Тесла” 
 

 

План рада 2015/2016. школске године 
 

Август 

24.  Оснивачка седница наставничког већа у школи, и у дому 

24-28.   Припрема школске године по активима 

27.  Поправни и разредни испити 

31.  Седница наставничког већа – отварање школске године,  
у школи и у дому. 

30-31.   Пријем ученика у дом 

 

Септембар 

1.  Свечаност поводом отварања школске године 

8.  Почетак рада кружока и ваншколских активности 

7-12.   Матурска екскурзија 

11.  Предаја плана рада 

12.  Радна субота, дан заштите околине 

18.  Пријава на ОКТВ у школи 

23.  Пријава на ОКТВ код Завода Просвете 

30.  Седница наставничког већа 
Мерења 

 



Οктобар 

6.  Сећање на арадске жртве 

9.  ДИФЕР 

13.  Предаја података ЗП 

14.  Седница наставничког већа 

17.  Радна субота (распоред за понедељак) Отворен дан, пленарни   
     родитељски састанак, и родитељски састанак по разредима.  
Седница родитељске заједнице и Школског сената 

20.  Обавештење о пријемним испитима за будуће ученике 9. разреда. 
Усмено обавештење ученика осмог разреда и њихових родитеља  
     о пријемним испиту 

21.  Школска севечаност 23. октобра 

21.  Пријава броја ученика за ДИФЕР – ЗП 

22.  Последњи дан уочи јесењег распуста (четвртак) 

26-31.   Јесењи распуст 

 

Новембар 

2.  Први дан наставе после јесењег распуста (понедељак) 

6.  Полагање венаца код бисте Вука Стефана Караџића 

10.  ОКТВ из енглеског језика 

17.  Предаја података Заводу за Просвету (ОН) о мерењу компетенције  
    и из станих језика 

20.  Бруцошијада 

25.  Седница наставничког већа 

28.  ДИФЕР – мерења са одабраним ученицима 
Седница наставничког већа и Припремна седница за Сусрет 
еверопских школа 



Децембар 

8.  Пријава за централни писмени пријемни испит 

9.  Седница наставничког већа 

10.  Објављивање усмених матурских тематских кругова 

12.  Радна субота (распоред за уторак) 

17.  Народни божићни обичаји – школска свечаност, после подне + радни 
дан 

18.  Послењи радни дан уочи зимског распуста 

21-8. јануар   Зимски распуст 

 

Јануар 

11.  Први радни дан после зимског распуста 

11-18. мај   Мерење НЕТФИТ 

14.  Српска Нова Година 

16.  Почетак пријемних процедура 

18.  ОКТВ из српског језика и књижевности 

22.  З авршетак првог полугодишта – конференција за оцењивање 
полугодишњих оцена 

26.  Свети Сава – школска свечаност 

27.  Дан Светог Саве 

28.  Полугодишња седница наставничког већа 

29.  Обавештење о полугодишњим резултатима  

29.  Рок предаје писмених захтева за гимназију 

 

  



Фебруар 

10.  Пријава за матурске испите 

13.  Предаја пантљика 

15.  Сретење – школска свечаност 

25.  Сећање на жртве комунизма – ЧОС 

24.  Седница наставничког већа 

28.  Резултати државних мерења 2014/2015 школске године, из српког 
језика и књижевности.  
АТВ српског народописа АТВ дани матерњег језика 

 

Март 

1.  Предаја листа пријава за матурски испит 

5.  Радна субота (распоред за среду) 

9.  Објава списка пријављених ученика за 9. разред 

7-11.   Сусрет европских школа – пројекат 

10.  Сећање на 15. март 

10.  ОКТВ – српски језик и књижевност 

12-15.   Екскурзија наставничког већа 

14.  Нерадни дан 

15.  Државни празник 

16-17.   Могућност кориговања података ученика 

16-18.   Пријемни разговори за 9.разред 

19.  Радна субота (распоред за четвртак) родитељски састанак,  
Добротворни бал 

24.  Последњи дан уочи пролећног распуста (четвртак) 

25-1. април   Пролећни распуст 



Април 

4.  Први дан након пролећног распуста (понедељак) 

8.  Привремена листа примљених ученика 

11.  Анализа мерења компетенције 2014/2015 школске године, предаја 
плана актива 

15.  Сећање на жртве холокауста (после подне) 

16.  Радна субота (распоред за петак) 

24.  Обавештење о пријему или о одбијању за 9. разред 

27.  Конференција за оцењивање 12. разреда 

28.  Последњи радни дан за 12. разред, последњи дан уочи православног 
ускршењег распуста (четвртак) 

29 -6. мај   Ускршњи распуст 

 

Мај 

1.  Државни празник 

2.  Почетак писмених матурских испита 

9.  Први дан после православног Ускрса (понедељак) 

12.  Предаја усмених матурских теза – седница наставничког већа 

14.  Опраштање 12. разреда 

16.  Духови 

18.  Мерења из страних језика у 6. и 8. разреду 

20.  НЕТФИТ – месно мерење 

25.  Државно мерење компетенција за 6. 8. 10. разреде 

25.  Месно мерење у 4. разреду 

27-28   Ђачке екскурзије 

  



Јун 

4.  Радна субота – Дан националног јединства – народопис 

5.  Дан педагога 

10.  Резултати мерења из страних језика 

13.  Конференција за оцењивање 

14.  Опраштање 8. разреда 

15.  Последњи дан наставе – завршна школска свечаност 

21-24   Усмени матурски испити 

23.  Уписивање у 9. разред, родитељски састанак 

25.  Завршна конференција наставничког већа 

 


