План активности Школе за дизајн за школску 2019/2020.
Датум
новембар
2019

дец. 2019 /
јан. 2020

Време реализације
Почетак новембра
Средина новембра
14. новембар oд 12:00 до 16:00




Догађаји
Школски конкурс за кратку причу
o проглашење и награђивање победника
Отворена врата за ученике основних школа

28. новембар 16:30 до 18:30



Заједничка отворена врата /за родитеље ученика
школе/

од 25. децембра до 21. јануара



Светосавски литерарни конкурс

8. до 17. јануара 2020.
21. јануара
27. јануар



Школско такмичење из Фотографије
Жирирање
Прослава Дана Светог Саве
Светосавски литерарни конкурс /проглашење и
награђивање победника

јануар 2020

Крај фебруара






Школско такмичење / Српски језик и књижевност
- први и други разред
- трећи разред



Општинско такмичење / Српски језик и
књижевност
- Књижевна олимпијада
Школско такмичење / Историја

фебруар 2020

Почетак марта
Почетак марта


Почетак марта

8.март



"Крв живот значи" / наградни конкурс Црвеног
крста Србије



Заједничка отворена врата /за родитеље ученика
школе/



Окружно такмичење из програмирања /
Рачунарство и информатика



Мислиша / Национално математичко такмичење /



Општинско такмичење /Историја



Отворена врата за пријем нових ђака



20. Међународни уметнички фестивал Токио Јапан



Градско такмичење /Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада
Заједничка отворена врата /за родитеље ученика
школе/

Средина марта – треба да буде објављено
март 2020
Крај марта

Март 12:00 до 16: 00

Прошле године конкурс био отворен до 29. мартатреба да буде објављен

Прошле године крајем марта- треба да буде
објављено

23. април

17:00 до 19:00



Расписивање конкурса –средина априла

април 2020



Школски конкурс за најбољу песму



Сајам образовања средњих стручних и уметничких
школа , Београдски сајам



Ањина награда / наградни конкурс Фонада "Ања
Вера Чолић"

Прошле године - средина априла
Конкурс oтворен 30. март - 24. Април
24. априла у 13:00

28. април

- кандидати предају мапе (канцеларија директора)
- допуна мапа

6. мај



7. мај



Ањина награда / наградни конкурс Фонда „Ања
Вера Чолић“
Комисија – жирирање
поставка изложбе награђеног кандидата

11. мај



Свечана додела Ањине награде

9. мај / субота/ од 9:00 до 14:00



Почетак маја



Књижевна оломпијада – Републичко такмичење

Средина маја



До 15.маја достављање радова.
.
27. и 28. маја жирирање

Школски конкурс за најбољу песму / проглашење и
награђивање победника



Републичко такмичење из Фотографије

мај 2020

27. април
25. мај у Секретаријату до 14 : 00

Отворена врата за пријем нових ђака

Комисија – жирирање


Обавештење за избор ђака генерације



предаја документације

Коначна одлука о избору ђака генерације 8. јуна



Ђак генерације

21.6. у 17:00 прошле године



додела награда Града Београда ђаку генерације

21. јуни прошле године



пријем на Белом двору



Матурски испити

јун 2020
6. јуни

Српски језик и књижевност

3, 4, 5, 7, 8.јуни



Изборни предмети

Одбрана 11, 12. јуни



Стручни предмети:
Амбалажа
Графика
Индустријски дизајн
Ликовни техничар
Текстил

Крајем јуна



Матурско вече

19. јуни



Свечана додела диплома матурантима и додела
Дубравкове награде / 11. јуна жирирање
- отварање матурске изложбе

