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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку о измени 

Правилника о календару образовно-васпитног рада основних школа за 2019/2020. годину, како би 

се оптимално и функционално користило време ученика у периоду, када је планиран пролећни 

распуст, а који нема своју сврху и значај у условима ванредног стања. 

 Уместо раније планираног распуста од 10. до 20. априла за основне школе на територији 

АП Војводине, ови дани искористиће се за наставу на даљину. Одвијаће се према измењеном 

календару рада на следећи начин: 

- Од 10. до 13. априла 2020. год. (Ускрс по Грегоријанском календару), биће емитовани 

пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји, који су у функцији 

квалитетног коришћења слободног времена. 

- Од 14. до 16. априла 2020. год. (понедељак, уторак, среда, четвртак) – настава на даљину 

према распореду часова као и друге активности планиране у склопу дежурства у школи. 

- Од 17. до 20. априла 2020. год. (Ускрс по Јулијанском календару),  биће емитовани 

пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји, који су у функцији 

квалитетног коришћења слободног времена. 

- Од 21. априла 2020. год. (од уторка) – планирани наставак наставе на даљину, укључујући 

и наставу сваке суботе. 

Министар Шарчевић истакао је да је приоритет Министарства да се обезбеди континутитет 

наставе и оценио да би у околностима ванредног стања дужи прекид наставе био непотребан и на 

штету ученика. 

Измена школског календара ће истовремено омогућити надокнаду пропуштених 

сегмената наставног процеса. Према томе, не брините и не журите. Надокнадићете све што је 

испуштено, врло лако и у кратком временском периоду. Пратите реализацију часова према 

прописаном фонду по предметима и када установите да сте надокнаду одрадили у потпуности, од 

тог момента вратите се у редовне токове наставног процеса на даљину. 

На основу донесених нових мера очекује се да се након нормализације ситуације настава 

заврши у планираном времену. 

О измени школског календара у обавези сам да обавестим све запослене, ученике и 

родитеље, односно законске заступнике, што овим путем и чиним. 

О алатима за припрему завршног испита, пријемног испита, готовим тестовима и много 

чему другом обавестићу Вас сутра. Данас је изречено довољно информација. 

Срдачан поздрав. 
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