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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 доноси

ПРАВИЛНИК
о изменама и допуни Правилника о календару
образовно-васпитног рада основнe школe за школску
2019/2020. годину
Члан 1.
У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2019/2020. годину („Службени гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 5/19 и 13/19), у члану 3. став 4. речи: „у
уторак, 2. јуна 2020. године” замењују се речима: „у петак, 5. јуна
2020. године”.
Члан 4. мења се и гласи:

Члан 2.

„Члан 4.
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог
правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у
36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује
се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике
образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до
5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно
наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди
дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно
распоређени.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да
сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.
У периоду од понедељка, 1. јуна 2020. године до уторка, 16.
јуна 2020. године, школа организује посебне часове наставе на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег
предмета, програма и активности. О намери да похађају посебне

часове наставе ученици претходно обавештавају одељенског старешину.
Посебни часови наставе организују се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.
У периоду од среде, 3. јуна 2020. године до понедељка, 15.
јуна 2020. године, школа организује припрему за полагање завршног испита (у даљем тексту: припремна настава), у складу са исказаним потребама ученика, а дужна је да организује припремну
наставу у трајању од десет дана, у складу са законом.
Изузетно, припремна настава може да се организује и као
настава на даљину, у складу са препорукама надлежних органа и
институција”.
Члан 3.
У члану 5. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„У случају када због угрожености безбедности и здравља
ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне
облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у
броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица,
односно наставних дана”.
Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Ученици осмог разреда полажу пробни завршни испит у уторак 2. јуна календарске године, а завршни испит у среду, 17. јуна
2020. године, у четвртак 18. јуна 2020. године и у петак 19. јуна
2020. године”.
Члан 5.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада
основне школе за школску 2019/2020. годину који је одштампан уз
Правилник о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2019/2020. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19 и 13/19) замењује се новим табеларним
прегледом календара образовно-васпитног рада основне школе за
школску 2019/2020. годину који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном
гласнику”.
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У Београду, 13. маја 2020. године
Министар,
Mладен Шарчевић, с.р.
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