6.3.Школски календар значајних активности,
испитни рокови и припремни рад

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта:
 Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године и завршава се у
петак, 18. децембра 20210. године
 Друго полугодиште почиње у понедељак 18. јануара 2021. године и завршава се у
уторак 22. јуна 2021. године, а за ученике IV разреда у уторак, 01. јуна 2021. године.
Класификациони периоди:
Седнице

Класифи
к. период

Одељење

Датум

Одељењских
већа

Први

Сва одељења

14.11.2020.

17 и 18.11.2020.

Саопштавање
успеха
////////////////////////
online – картице,

Други

Сва одељења

18.12.2020.

21.12.2020.

на почетку II
полугодишта књижице

Трећи

Сва одељења

10.4.2021.

12. и 13.4.2021.

////////////////////////

2.6.2021.

1.6.2021.

3.6.2021.

Четврти

За завршне
разреде

23.6.2021.

23.6.2021.

28.6.2021.

Остала одељења
Распусти за ученике

У току школске године, ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст:
 зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године и завршава се у
петак 15. јануара 2021. године.
 пролећни распуст почиње у петак 30. априла 2021. године и завршава се у понедељак
03. априла 2021. године
 летњи распуст почиње у среду 23. јуна 2021. године и завршава се у уторак 31.
августа 2021. године.
У Школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним
и другим празницима у Републици Србији (Службени гласник РС, бр. 43/01, 101/07
и92/11). У Школи се празнују радно: Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020.
године, новогодишњи и божићни празници су у оквиру зимског распуста, Свети Сава −27.
јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату− 22. априла 2021. године, Дан победе −9. маја 2021.
године, Видовдан −28. јуна 2021. године.
Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања
на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида
идругих жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев
када падају у недељу.
Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не
раде на први дан крсне славе.
За ученике завршних разреда, Матурски испит биће реализован од 04.6. до
16.6.2021. године, а подела диплома 21.6.2021. године.

Припремна настава за ученике упућене на полагање разредних испита који су
неоцењени:

за завршне разреде ............................................................................... 17.5-24.5.2021.
за I, II, III разред...................................................................................... 21.6-25.6.2021.
Разредни испит за ученике који су неоцењени:
за завршне разреде ............................................................................... 25.5-31.5.2021.
за I, II, III разред...................................................................................... 28.6-02.7.2021.
Поправни испит
јунски рок ............................................................................................... 14.6-18.6.2021.
Припремна настава за ученике упућене на полагање поправних испита:
августовски рок ...................................................................................... 18.8-23.8.2021.
Поправни испит
за завршне разреде ....................................................... ....................... 20.8-25.8.2021.
за I, II, III разред...................................................................................... 24.8-30.8.2021.
Матурски испит.. ... ........................................................ ....................... 26.8-31.8.2021.

Испити за ванредне ученике
новембарски рок..................................................................................... 18.11-30.11.2020. год.
јануарски рок .......................................................................................... 18.01-03.02.2021. год.
априлски рок ........................................................................................... 05.04-16.04.2021. год.
јунски рок ...................................................................................................17.05-31.05.2021.
год.
августовски рок..........................................................................................16.08-25.08.2021. год.
Напомена:
Актив директора средњих школа града Ужица почетком другог полугодишта донеће
одлуку о уједначавању распореда по данима.
Промена смена:
05.10.2020.

02.11.2020.

30.11.2020.

18.1.2021.

17.2.2021.

01.3.2021.

05.4.2021.

05.5.2021.

31.5.2021.
Време реализације екскурзије по разредима:



Трећи разред.................................................................................... у пролеће 2021.
године (екскурзија која је раније планирана и већим делом отплаћена; уколико се
створе услови)
Други разред..................................................................................... у пролеће 2021.
године (уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде дозвољавала реализовање
екскурзије и ако буде интересовања ученика)

