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АНЕКС ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Садржај Анекса:  

1. Измене календара рада школе за школску 2020/2021. годину  

 

Образложење: 

На основу члана 28. став 5. тачка 1 и став 6. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 – др. закон , 10/19 и 6/20), Министар 

просвете, науке и технолошког развоја донео је Правилник о изменама Правилника о 

календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/21 годину.  

Правилник је објављен  2.12.2020.  

Пошто се овај Правилник разликује од Правилника који смо усвојили на почетку школске 

2020/21. године, а по њему смо завршили прво полугодиште, предлаже  се Школском 

одбору да усвоји измене календара по којем ће Школа радити у другом полугодишту. 

У складу са овим календаром, донете су следеће измене: 

1. 

- Прво полугодиште је завршено 18.12.2020. године 

- Зимски распуст почиње 21.12.2020 а завршава се у петак 15.01.2021. 

- Настава у другом полугодишту почиње 18.01.2021. године 

- Друго полугодиште се завршава у уторак, 22.06.2021. односно 25.05.2021. за 

ученике четвртог разреда 

- Пролећни распуст почиње у петак 30. априла 2021. године а завршава се у 

понедељак 3. маја 2021. 

- Летњи распут за ученике првог, другог и трећег разреда почиње у среду 23. Јуна а 

завршава се у уторак 31. августа 2021. године 

- Табеларни део школског Календара саставни је део овог Анекса. 

 



2. 

Надокнада наставних дана и наставних седмица до пуног броја одржаће се у другом 

полугодишту и биће усклађена са епидемиолошким мерама и са проценом угрожености 

безбедности ученика и запослених.  

 

Надокнада ће се одвијати по следећем плану: 

Дан у 
недељи 

Број дана по новом календару: 

У првом 
полугодишту 

У другом 
полугодишту 

Свега 
 

-/+/0 
Време и начин 

надокнаде 

Понедељак 15 21 36 -1 Субота, 20. 03. 2021.по 
распореду од среде 
(онлајн) 

Уторак 
 

16 22 38 +1 Уторак, 25.05.2021.  се 
ради по распореду од 
понедељка Среда 

 
15 21 36 -1 

Четвртак 
 

15 22 37 0 - 

Петак 15 21 36 -1 Субора, 17.04.2021. по 
распореду од петка 
(онлајн) 

 

На овај начин Школа ће реализовати обавезни и планирани број наставник дана и недеља 

у школској 2020/21. Години. 

Овај анекс је упућен на усвајање Школском одбору. 

  

3.  

Саставни део овог анекса је Правилник о изменама и допуни Правилника о календару 

образовно – васпитног рада средњих школаза школску 2020/21. годину 

 

 


