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Датум: 21.01.2021.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ШКОЛЕ
„НИКОЛА ТЕСЛА“
ЗРЕЊАНИН
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

На основу члана 119. Став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања и
васпитања ( „Службени Гласник РС“бр. 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020.) а
у вези са Правилником о изменама и допуни правилника о школском календару за
средње школе са седиштем на територији АПВ за школску 2020/2021. годину и у вези
са дописом Министарства просвете, науке и технолошколг развоја бр. 5/2021-03 од
12.01.2021. године, Школски одбор Електротехничке и грађевинске школе „ Никола
Тесла“ у Зрењанину, на седници одржаној 21.01.2021. године доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ „ НИКОЛА ТЕСЛА“ ЗРЕЊАНИН
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Члан 1.
У Годишњем плану рада Електротехничке и грађевинске школе „ Никола Тесла“
Зрењанин за школску 2020/2021. годину, мења се глава 4. План остварења образовно –
васпитног рада школе тако да сада гласи:
„ На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и
6/20.), члана15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14,
54/14-др.одлука, 37/16, 29/17 и 24/2019), покрајински секретар доноси: ПРАВИЛНИК О
ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.
ГОДИНУ и Правилник о изменама правилника о школском календару за средње
школе са седиштем на територији АПВ за школску 2020/2021. годину.
Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно - васпитног рада
(теоријска настава, практична настава и вежбе) у току школске 2019/2020. године време
и трајање школског распуста ученика у средњим школама са седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине. Остали обавезни и факултативни облици образовно васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за средње школе планирају
се годишњим планом рада. Настава и други облици образовно-васпитног рада у
средњој школи се остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у
петак 18. децембра 2020. године. У првом полугодишту има 79 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у понедењак 18. јануара 2021. године и завршава се у
уторак 1.јуна 2021. године године и има 90 наставних дана за ученике четвртог
разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих образовних профила. У
петак, 22. јуна 2021. године и има 105 наставних дана, за ученике првог, другог и
трећег разреда четворогодишњих образовних профила и за ученике првог и другог
разреда трогодишњих образовних профила. Друго полугодиште за ученике првог и

другог разреда трогодишњег, односно првог, другог и трећег разреда четворогодишњег
образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана
реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе
за сваког ученика, завршава се најкасније у понедељак, 10. августа 2021. године.
Образовно - васпитни рад у средњој стручној школи остварују се: у првом и другом
разреду трогодишњег и у првом, другом и трећем разреду четворогодишњег
образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана. У
трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду четворогодишњег образовања 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.
Први квартал има 41, други 38 и трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 55
наставних данa за ученике првог, другог и трећег разреда четворогодишњих средњих
стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних
школа, 40 наставних дана за ученике трећег разреда трогодишњих стручних школа и
четвртог разреда четворогодишњих стручних школа.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад, налази се у истом кварталу у
коме је и дан који је одређен као ненаставни.
У току школске године ученици имају зимски и летњи распуст. Зимски распуст почиње
21. децембра 2020. године, а завршава се 17. јануара 2021. Године. Летњи распуст за
ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих образовних
профила почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се 31. августа
2021. године. Летњи распуст за ученике првог, другог и трећег разреда
четворогодишњих и за ученике првог и другог разреда трогодишњих образовних
профила почиње 23. јуна 2021. године, а завршава се 31. августа 2021. године.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и
диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује накнадно и
део су годишњег плана рада. У школи се празнују државни и верски празници у складу
са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник
РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се обележава:
-

21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и
наставни дан
8. новембар - Дан просветних радника
11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни
дан
27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан
15. фебруар - Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара
2021. године, као нерадни дани

-

22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма
у Другом светском рату, као радни и наставни дан
1. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2021. године, као нерадни
дани
9. мај - Дан победе као радни и наставни дан
28. јун – Видовдан –спомен на Косовску битку

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у
дане верских празника:
-

-

Православни верници - на први дан крсне славе;
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у
дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим
даном празника;
Припадници Исламске заједнице – 13. маја 2021. године, први дан
Рамазанског бајрама и 20. јула 2021. године, први дан Курбан-бајрама.
Припадници Јеврејске заједнице – 28. марта, први дан Пасху или Песах и
28. септембара 2020. године, на први дан Јом Кипура.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су национални празници
за припаднике националних мањина.
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског
рада са ученицима. О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и
допунског рада са ученицима на основу предлога предметног наставника одлучиће
директор.
У складу са правилником планирана су два радна дана на нивоу школске године 19.
септембар 2020. године, у првом полугодишту и 15. мај 2021. године, у другом
полугодишту за организовање и реализацију активности из области изборних предмета
(грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских
активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке
активности. Школа предвиђа две спортске суботе и то 19. септембаr 2020. и 15. мај
2021. Због пандемије COVID-19 вируса не планирају се колективни спортови са лоптом
већ атлетска дисциплина – трчање.
Уколико епидемиолошка ситуација дозволи планира се организована посета ученика
међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду. Дан посете ће се накнадно
прецизирати у зависности од одобреног термина. На сајам ће ићи најуспешнији
ученици на предлог одељењског старешине.
У складу са правилником у суботу, 5. септембра 2020. године, настава се изводи према
распореду часова за понедељак. У четвртак, 01. октобра 2020. године, настава се изводи
према распореду часова за понедељак. У уторак, 03. новембра 2020. године, настава се
изводи према распореду часова за петак.

(Табелa бр.1 у прилогу)

У школској 2020/2021. години, настава о основама система одбране изводи ће се
у другом полугодишту, факултативно на четири часа одељењског старешине са
ученицима завршних разреда који представља оптимални фонд за реализацију свих
11 тема груписаних по сродности, што подразумева:
Час 1- Интонирање химне Републике Србије Боже правде; Место, улога и задаци
Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије; Војна обавеза у
Републици Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији.
Час 2- Како постати официр војске Србије; Како постати професионални војник;
физичка спремност – предуслов за војнички позив.
Час 3- Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни
отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита.
Час 4 – Тактичко – технички зборови.
Настава из области одбране ће се изводити у другом полугодишту школске
2020/2021. године, коришћењем писаних материјала и презентација које су
доступне на сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја
mpn.gov.rs/srednje-obrazovanje/ у делу Обавештења, опција Основе система
одбране Републике Србије или помоћу наставних филмова.
С обзиром да је у току пандемија вируса COVID-19 настава из области одбране ће
се изводити учењем на даљину а уколико се у току другог полугодишта школске
2020/2021. године епидемиолошка ситуација поправи настава се може изводити и
према моделу из претходних школских година, уз стручну помоћ представника
територијалних органа Минисатрства одбране и резервних војних старешина,
благовременим достављањем захтева за стручну помоћ или комбиновано с учењем
на даљину.“

Члан 2.
Одлука о измени и допуни Годишњег плана рада школе ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања на огласној табли школе.

Датум објављивања__________________________

Председник школског одбора
Славко Стеванов

