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Имајући у виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике Србије, Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице донео
је одлуку о промени календара образовно-васпитног рада покрајинских основних и средњих школа
за школску 2019/2020. годину.
Због пандемије вируса COVID-19 и увођења низа мера које се односе на контролу кретања грађана,
као и на укидање градских и међуградских аутобуских линија и свих културних и спортских
садржаја, ресорни секретаријат сматра да се уместо планираног пролећног распуста у периоду од
10. до 20. априла настави са наставом на даљину, осим за време ускршњих празника.
У складу са наведеним, планирана промена календара ће се одвијати на следећи начин:
1) За време ускршњих празника по Грегоријанском календару, од 10. до 13. априла, као и за време
празника по Јулијанском календару, од 17. до 20. априла неће бити наставе, већ ће се емитовати
едукативни садржаји у вези са Ускрсом, као и садржаји који се односе на слободно време
ученика.
2) Од 14. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) – настава на даљину према распореду часова
као и друге активности планиране од стране школе и наставника и професора;
3) Планирани наставак наставе на даљину јесте од 21. априла, укључујући и наставу сваке суботе.
Измена школског календара ће истовремено омогућити надокнаду пропуштених сегмената
наставног процеса. На основу ове мере очекујемо да се након нормализације ситуације образовноваспитни рад врати у редовне токове и да се настава заврши у планираном времену.
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СВИМ ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Директору
ПРЕДМЕТ: Обавештење о измени школског календара образовно-васпитног рада у основним и
средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину
У складу са чланом 28. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), а имајући у виду актуелно
ванредно стање на целој територији Републике Србије, донета је одлука о промени календара образовноваспитног рада основних и средњих школа за школску 2019/2020. годину на територији АП Војводине.
Ова промена је у функцији оптималног и рационалног коришћења времена ученика у периоду када је
планиран тзв. пролећни (ускршњи) распуст, а који нема своју сврху и значај у условима ванредног
стања.
Школским календаром за 2019/2020. године планирано је да се пролећни распуст одвија од 10 – 20. априла
2020. године, док би први радни дан био 21. април 2020.године. Због новонастале ситуације са пандемијом
вируса COVID-19, као и због увођења ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања
грађана и на укидање градских и међуградских аутобуских линија и свих културних и спортских садржаја,
сматрамo да би ове дане у периоду од 10 – 20. априла 2020. године требало искористити за учење на
даљину.
У складу са наведеним, планирана промена календара ће се одвијала на следећи начин:
 10. до 13. април 2020. (Ускрс по Грегоријанском календару) едукативни садржаји у вези са празником
као и садржаји који се односе на слободно време ученика;
 од 14. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) – настава на даљину према распореду часова
као и друге активности планиране од стране школе и наставника и професора;
 од 17. до 20. априла 2020. (Ускрс по Јулијанском календару) – едукативни садржаји у вези са
празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика;
 од 21. априла 2020. (од уторка) – планирани наставак наставе на даљину укључујући и наставу сваке
суботе.
Измена школског календара ће истовремено омогућити надокнаду пропуштених сегмената
наставног процеса. На основу ове мере очекујемо да се након нормализације ситуације образовноваспитни рад врати у редовне токове и да се настава заврши у планираном времену.
О измени школског календара обавестити све запослене, ученике и родитеље, односно законске
заступнике.
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