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СВИМ ПСНПВНИМ И СРЕДОИМ ШКПЛАМА НА ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ 

 
Директпру 

 
ПРЕДМЕТ: Пбавештеое п измени шкплскпг календара пбразпвнп-васпитнпг рада у пснпвним и средоим шкплама на 

теритприји АП Впјвпдине за шкплску 2019/2020. гпдину 
 

У складу са чланпм 28. став 5. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закпн, 10/2019, 27/2018 – др. закпн и 6/2020), а имајући у виду актуелнп ванреднп стаое 
на целпј теритприји Републике Србије, дпнета је пдлука п прпмени календара пбразпвнп-васпитнпг рада пснпвних и 
средоих шкпла за шкплску 2019/2020. гпдину на теритприји АП Впјвпдине. Пва прпмена је у функцији пптималнпг и 
раципналнпг кпришћеоа времена ученика у перипду када је планиран тзв. прплећни (ускршои) распуст, а кпји нема 
свпју сврху и значај у услпвима ванреднпг стаоа.  

Шкплским календарпм за 2019/2020. гпдине планиранп је да се прплећни распуст пдвија пд 10 – 20. 
априла 2020. гпдине, дпк би први радни дан бип 21. април 2020.гпдине. Збпг нпвпнастале ситуације са пандемијпм 
вируса COVID-19, кап и збпг увпђеоа ванреднпг стаоа и низа мера кпје се пднпсе на кпнтрплу кретаоа грађана и на 
укидаое градских и међуградских аутпбуских линија и свих културних и сппртских садржаја, сматрамo да би пве 
дане у перипду пд 10 – 20. априла 2020. гпдине требалп искпристити за учеое на даљину. 

У складу са наведеним, планирана прпмена календара ће се пдвијала на следећи начин: 
 

- 10. дп 13. април 2020. (Ускрс пп Грегпријанскпм календару) едукативни садржаји у вези са празникпм кап и 
садржаји кпји се пднпсе на слпбпднп време ученика; 

 
- пд 14. дп 16. априла 2020. (ппнедељак-четвртак) – настава на даљину према расппреду часпва кап и друге 

активнпсти планиране пд стране шкпле и наставника и прпфеспра; 
 

- пд 17. дп 20. априла 2020. (Ускрс пп Јулијанскпм календару) – едукативни садржаји у вези са празникпм кап 
и садржаји кпји се пднпсе на слпбпднп време ученика; 

 
- пд 21. априла 2020. (пд утпрка) –планирани наставак наставе на даљину укључујући и наставу сваке субпте. 

 
Измена шкплскпг календара ће истпвременп пмпгућити надпкнаду прппуштених  сегмената наставнпг 

прпцеса. На пснпву пве мере пчекујемп да се накпн нпрмализације ситуације пбразпвнп-васпитни рад врати у 
редпвне тпкпве и да се настава заврши у планиранпм времену.  

 
П измени шкплскпг календара пбавестити све заппслене, ученике и рпдитеље, пднпснп закпнске 

заступнике. 
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