
Распоред осталих облика образовно-васпитног рада и индивидуални пријем родитеља 
 

Име и презиме наставника Индивидуални пријем родитеља Допунска/додатна Секција 

Татјана Марчићев понедељак, пети час 
допунска настава - уторак, претчас 

додатна настава - среда, претчас 
 

Сања Попов петак, други час 
допунска настава – уторак, претчас 

додатна настава – петак, претчас 

новинарска секција – среда, 

претчас 

Невена Марков уторак, трећи час 

допунска настава – четвртак претчас 

додатна 7. разред – понедељак претчас 

додатна 6. разред – петак претчас 

 

Ивана Чобанов среда, трећи час 
допунска настава – понедељак, седми час 

додатна настава – среда, претчас 
 

Јелена Срдановић понедељак, трећи час понедељак – претчас  

Душан Стјепановић петак, четврти час петак – 7. час  

Стеван Радованчев понедељак, четврти час  уторак, четвртак 7. час 

Мирослав Молнар среда, нулти час  уторак, четвртак 7. час 

Даниела Аврам понедељак, други час  хор, среда и петак 7. час 

Вишња Поповић четвртак, 3. час   

Јелена Јеноваи уторак, 7. час 

додатна настава – понедељак 8. и 9. час. 

допунска настава – четвртак 8. и 9. час 

термини се могу мењати у договору са ученицима 

саобраћај– петак 7. час 

ТиТ секција – среда у 16:00 

у преподневној смени 

Немања Мицић четвртак, 4. час 

додатна 6. разред – уторак претчас 

додатна 7. разред – петак, претчас 

додатна 8. разред – четвртак, претчас 

допунска 6. 7. и 8. разред – среда, 7. час 

 

Александра Исаков Станков среда, 2. час допунска настава - понедељак, претчас  

Дијана Зубнар среда, 2. час 
допунска настава – среда 7. час 

додатна настава – четвртак 7. час 
 

Рајна Круљ уторак, 2. час   

Јована Мркушић уторак, 2. час допунска настава – 7. час уторак и 0. час четвртак  

Ана Петров понедељак 5. час 
допунска настава – четвртак, претчас 

додатна настава – уторак, претчас 

биолошка секција - петак, 7. 

час 

Силвија Керчов уторак, 2. час  
среда 8. час или онлајн, по 

договору са ученицима 

Мирослав Насковић понедељак, 1. час   

 

Распоред усвојен на седници Наставничког већа 1.12.2022.                                                                               Славица Нађалин, директор школе 


