Основна школа
„Стеван Чоловић“
Ариље
На основу календара образовно-васпитног рада донетог од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
школску 2017/18.годину и на основу члана 62. став 3. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања и члана
72. Став 1. Тачка 4. Статута школе директор школе доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ
У петак 13.априла од 12.00 до 14.00 часова организује се пробно тестирање за Завршни испит ученика осмог
разреда из математике , а у суботу 14.априла од 8.00 до 10.00 часова тестирање из српског језика, а од 10.30 до 12.30 часова
комбиновани тест.Тестирање се изводи у школској кухињи.Долазак дежурних наставника 15 минуте пре почетка
тестирања.
Да би се успешно реализовао пробни тест у петак 13.априла, часови су скраћени у обе смене на 30 минута.Пре подне
први час почиње у 7.15 а по подне први час почиње у 14.30 часова.
Распоред звоњења за петак 13.април
ПРЕ ПОДНЕ – НЕПАРНА СМЕНА
1.час 7.15-7.45
одмор 7.45-8.05
2.час 8.05-8.35
одмор 8.35-8.55
3.час 8.55-9.25
4.час 9.30-10.00
5.час 10.05-10.35
6.час 10.40-11.10
7.час 11.15-11.45

ПО ПОДНЕ – ПАРНА СМЕНА
1.час
2.час
одмор
3.час
4.час
5.час
6.час

14.30-15.00
15.05-15.35
15.35-15.55
15.55-16.25
16.30-17.00
17.05-17.35
17.40-18.10

ДОДАТАК ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА
-ПРОБНИ испит из математике је у петак 13.04.2018 у 12.00 часова,
-ПРОБНИ испит из српског/матерњег језика је у суботу 14.04.2018 у 8.00 часова ,
-ПРОБНИ испит из комбинованог теста је у суботу 14.04.2018 у 10.30 часова.
- дозвољени прибор за ученике:
ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК – графитна и плава хемијска оловка, гумица,
ЗА МАТЕМАТИКУ И КОМБИНОВАН ТЕСТ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао,
лењир и шестар;
- оба дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 30 минута пре почетка
теста како би на време били распоређени у просторију где ће полагати
завршни испит;
- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари
обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
29.март 2018.године

директор школе
Божидар Стојић

