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Од 1. до 16. јуна 2020. године организују се посебни часови.
За осми разред настава се завршава 5. јуна 2020. године.
Пробни завршни испит из математике осмаци полажу 2. јуна 2020. године.
Комбиновани тест и тест из матерњег језика полаже се код куће (преузимање тестова 1.
јуна, док се попуњени тестови враћају 2. јуна).
Од 3. до 15. јуна 2020. године траје припремна настава за полагање завршног испита.
Закључивање и поправљање оцена (уколико ђаци желе или уколико родитељи сматрају да
је потребно) биће различито од првог до осмог разреда. Друга недеља јуна, када осмаци
заврше део својих припрема за малу матуру, предвиђена је за петаке, шестаке и седмаке.
Полагање мале матуре биће одржано 17, 18. и 19. јуна 2020. године, а резултати ће бити
објављени 23. Јуна.
Централизовано онлајн пријављивање ученика за пријемне испите за упис у
специјализоване гимназије и уметничке школе, осим за спортска одељења, за школску
2020/2021. годину почиње у понедељак, 18. маја, и траје до четвртка, 21. маја 2020.
године, од 8 до 20 часова.
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном
језику биће одржани 8. и 9. јуна од 10 часова.
Пријемни испити у балетским школама биће од недеље, 7. јуна, до уторка, 9. јуна, у 10
часова.
Ученици с посебним способностима за рачунарство и информатику и ученици с посебним
способностима за физику полагаће пријемни испит у среду, 10. јуна, од 10 до 12 часова
(рачунарство и математика) и од 14 до 16 часова (физика).
Истог дана у 12 часова одржава се и пријемни испит за ученике с посебним способностима
за сценске и аудио-визуелне уметности.
Пријемни испит за ученике с посебним способностима за историју и географију биће
одржан у четвртак, 11. јуна. Од 10 до 12 часова полагаће се историја, а од 14 до 16 часова
географија.
Пријемни испит за ученике с посебним способностима за биологију и хемију биће одржан
у петак, 12. јуна – биологија од 10 до 12 часова, а хемија од 14 до 16 часова.
У петак и суботу, 12. и 13. јуна (у 10 часова), биће одржани пријемни испити у филолошким
гимназијама и филолошким одељењима.
Пријемни испит у музичким школама биће од 12. до 14. јуна с почетком у 8 часова. У
уметничким школама ликовне области, пријемни испити биће одржани од петка, 12. јуна,
до недеље, 14. јуна, с почетком у 8 часова.
Прелиминарни резултати пријемних испита биће објављени до уторка, 16. јуна. Ученици
ће моћи да поднесу евентуалне жалбе на резултате пријемних испита истог дана од 10 до
16 часова.
Коначни резултати пријемног испита у математичким и филолошким гимназијама,
одељењима за физику, биологију и хемију, рачунарство и информатику и коначни
резултати за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику,
биће објављени до среде, 17. јуна.
Провера склоности за упис ученика у седми разред за програм основног образовања
ученика обдарених за математику јесте у суботу, 20. јуна, у 10 часова, као и провера
компетенција за двојезичку наставу основног образовања.
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Од 1. до 3. јуна 2020. године у школу долазе ђаци завршних разреда (дани за закључивање
оцена, десет ученика и један наставник).
Од 4. до 6. јуна 2020. полаже се велика матура.
Дана 8. јуна 2020. године у школу долазе остали ђаци (ради исправке оцена).
Дан 24. јун 2020. године одређен је за пријављивање матураната за жељени факултет.

