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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

     

У Годишњем плану рада бр.03-1/631 од 15.9.2020 и 03-1/749-1/2/3 од 29.10.2020. године на 

страни 16 под називом : Организација рада школе,  Динамика тока школске године додаје се 

нов став: 

 

„Надокнада наставних дана и наставних седмица  стручним школама,  до пуног броја наставних 

седмица и наставних дана, одржаће се у другом полугодишту и биће усклађена са епидемиолошким 

мерама и у складу са проценом угрожености и безбедности ученика и запослених“.    

 

Мењају се  се 1., 2. и 3. став и гласе: 

„ Прво полугодиште почиње 1.септембра 2020.године, а завршава се 18. децембра 2020.године. 

 Друго полугодиште почеиње 18. јануара 2021.године и завршава се 

- 1. јуна 2021.године, за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда 

трогодишњих стручних школа и 

- 22. јуна 2021.године , за ученике првог, другог и трећег разреда четворогодишњих стручних 

школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа.“ 

 

На страни 18 врши се измена ТАБЕЛАРНОГ ПРЕГЛЕДА КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ (табела у 

прилогу Tabela SS 2020_21) 

 

 На страни 19. мењају се 1. 2. 3. и 4.став и гласе: 

„Зимски распуст почиње 21.децембра 2020.године, а завршава се 17. Јануара 2021.године. 

- Летњи распуст за ученике првог, другог и трећег разреда четворогодишњих стручних школа 

као и за ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа почиње 

23.јуна 2021. године, а заврашава се 31.августа 2021. године “ 

 

Подела ђачких књижица биће ораганизована почетком другог полугодишта, и биће усклађена са 

епидемиолошким мерама и у складу са проценом угрожености и безбедности ученика и запослених. 

Време сопштавања успеха после првог полугодишта биће  организовано писним обавештењем и 

увидом родитеља у Едневник  25. децембра 2021.године. 

 

 Подела сведочанстава и диплома по завршетку другог полугодишта за ученике четвртог разреда 

четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих стручних школа од 3 до 20. јуна 2021. године, а за  

за ученике првог, другог и трећег разреда четворогодишњих стручних школа као и за ученике првог 

и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа 28. јуна 2021. године.“ 

 

У осталом делу ГПР остаје исти. 
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