
 Поштовани ученици, 

Нова школска година је пред нама, специфична у сваком погледу! 

Чека вас  5 рокова за полагање – ОКТОБАР, ДЕЦЕМБАР, ФЕБРУАР, АПРИЛ и ЈУН и то увек у последњој
недељи рока. 
За сваки рок можете пријавити 5 испита, а пријаве се врше искључиво онлајн, уз обавезно навођење
разреда и смера, на мејл координатора Симониде Вукобрат.

Током  септембра  неопходно  је  да  упутите  и  молбу  за  упис  школске  2020-21.,  такође  на  мејл
координатора, уз обавезно навођење разреда и смера који уписујете или обнављате.

На сајту наше школе налази се списак наставника – чланова комисија за ванредно школовање са
њиховим  мејл-адресама.  Наставницима  се  можете  обратити  путем  мејла  ради  информисања  и
консултација које ће се одвијати у наредном периоду онлајн. Препоручујем да овај вид комуникације
максимално искористите јер ће се ваше ангажовање те врсте у потпуности уважити приликом полагања
испита уживо. 
Испите полажете уживо,  према терминима који ће вам бити достављани  путем мејла 15 дана  пре
полагања. 

На сајту школе се налази и списак испитних питања, у одељку о документацији и обавештењима.

Ево још пар обавештења која треба да уважите:
1. У школи је обавезно ношење маске и 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,  било целе суме, било да је
поделите у 2 рате  (укупна накнада је 15.000).  У случају плаћања у 2 рате, прва се плаћа пре првог
испита, а друга у другом полугодишту. 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! 
7.  У случају да сте спречени да дођете на полагање пријављеног испита, молим вас да нас о томе
благовремено  обавестите. Неоправдано  изостајање  са  пријављеног  испита  повлачи  за  собом
немогућност коришћења наредног испитног рока. 

Желим вам добар успех токо ове школске године! 

Срдачан поздрав од руководиоца комисија за ванредно школовање, Симониде Вукобрат 


