
Поштовани ученици,  
 
Надам се да сте ви и ваше породице добро и здраво! 
 
 
Дошло је време да се видимо и у школи. Многи од вас су искористили овај 
онлајн период да заврше бар део обавеза око испита и то ће вам све бити 
уважено у мери у којој сте се залагали, а наставници то препознали. Сада 
остаје да испите завршите уживо, наравно, онако како сте се договорили 
са  својим наставницима.  
 
У прилогу вам достављам термине полагања испита у јунском року, а имам 
обавезу да вам дам и неколико напомена за које вас молим да их уважите: 
 
 
1. У школи је обавезно ношење маске и рукавица, држање социјалне дистанце, а 
важно је придржавати се свих других мера које гарантују безбедност за све 
присутне у школском простору; 
 
2. Поштујте термине полагања, они су везани за неке друге обавезе наставника 
у школи (седнице или друге активности), па је добро да дођете бар 15 минута 
раније - може да се деси да ће те обавезе бити раније завршене, па ће и вас 
раније примити на полагање. У случају да нам седнице трају нешто дуже него 
што је предвиђено, молим вас да будете стрпљиви и сачекате наставника;   
 
3. Подсећам вас да, приликом првог доласка, понесете доказ о уплати обе рате 
(укупна накнада је 15.000), уколико то раније нисте учинили. Ученици који 
више од једне школске године полажу исти разред, треба да уплате половину 
суме - 7.500 и са собом донесу уплатницу; 
 
4. Ученици који полажу Физичко васпитање, треба да понесу опрему за физичко;  
 
5. Молим матуранте да се договоре са наставницима везано за полагање 
матурских испита (српски, страни језик (или математика), као и око израде и 
одбране матурског рада; 
 
6. Подразумева се да дођете спремни за полагање да бисмо све спровели брзо и 
ефикасно! 
 
Желим вам добар успех на полагању! 
 
 
Срдачан поздрав од Симониде Вукобрат 
 
Симонида Вукобрат 

Гимназија "Патријарх Павле" 
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