
02.09.2019. - почетак наставе школске 2019/20. године

10.09.2019. (уторак) - родитељски састанци и састанак Савета родитеља

19.09.2019. (уторак) - родитељски састанци 3. разред (екскурзија)

07.11.2019.год. (четвртак) - ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ - седнице ОВ и НВ

08.11.2019. (петак) - родитељски састанци

11.11.2019. (понедељак) - Државни празник - нерадан дан

13.11.2019. (среда) - ради се по распореду за понедељак

16.11.2019.  - радна субота 3. разред  - ради се по распореду за среда

30.12.2019. до 07.01.2020. - НОВОГОДИШЊИ РАСПУСТ ЗА УЧЕНИКЕ (зимски распуст I део)

09.01.2020. (четвртак) - ради се по распореду за понедељак

27.01.2020.год. - СВЕТИ САВА - радни - ненаставни дан

30.01.2020.год. (четвртак) - ПРВО ПОЛУГОЂЕ - седнице ОВ и НВ

31.01.2020. (четвртак) - родитељски састанци

31.01.2020. - ЗАВРШЕТАК ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА

01.- 14.02.2020. - ЗИМСКИ РАСПУСТ ЗА УЧЕНИКЕ  (зимски распуст II део)

17.01.2020. (понедељак) - Државни празник - нерадан дан

24.02.2020. (понедељак) - Почетак ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА/Због прудужетка 

21.03.2020. – радна субота по распореду за среду /надокнада због продужетка зимског распуста

29.02.2020.  - радна субота 3. разред  - ради се по распореду за четвртак

28.03.2020.  - радна субота 3. разред  - ради се по распореду за петак

03.04.2020.год. (петак) - ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ - завршни разреди - седнице ОВ

09.04.2020.год. (четвртак) - ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ - седнице ОВ и НВ

10.04.2020. (петак) - родитељски састанци

15.- 20.04.2020. - ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ ЗА УЧЕНИКЕ

21.04.2020. (уторак) - ради се по распореду за понедељак

25.04.2020. – радна субота по распореду за петак /надокнада због продужетка зимског распуста

01.05.2020. (петак) - Државни празник - нерадан дан

16.05.2020.год. (субота) - Отворена врата за ученике основних школа

16.05.2020. – радна субота по распореду за четвртак /надокнада због продужетка зимског распуста

22.05.2020.год. (петак) - матурантска забава /Техничка школа/

29.05.2020. - ЗАВРШЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА  - ЗАВРШНИ РАЗРЕДИ

29.05.2020. (петак) - Седнице ОВ завршних разреда

02.06.2020. (уторак) - Подела сведочанства ученицима завршних разреда

02.06.2020. (уторак) - Пријављивање ученика за полагање завршних и матурских испита

03.06.2020. (среда)  - Седница ИСПИТНОГ ОДБОРА за полагање матурског и завршног испита

завршни испит

03. - 12.06.2020 - Полагање завршног испита по посебном распореду

матурски испит

03. - 16.06.2020 - Полагање матурског испита по посебном распореду

16.06.2020.  - Седница ИСПИТНОГ ОДБОРА за полагање завршног и матурског испита

18.06.2020.  - Свечана додела диплома ученицима завршних разреда

Разредни  и поправни испити ученика завршних разреда - јунски испитни рок

03.06.2020. - Пријављивање ученика завршних разреда за полагање разредних и поправних испита

04.- 10.06.2020. - Припремна настава за полагање разредних и поправних испита

11. - 18.06.2020. - Полагање разредних испита за ученике завршних разреда

19.06.2020.  - Седнице ОВ - за одељења завршних разреда после разредних испита

Од 19. до 26.06.2020. - Полагање поправних испита за ученике завршних разреда

26.06.2019.  - Седнице ОВ - за одељења завршних разреда после поправних испита

19.06.2020. (петак) - Завршетак ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

19.06.2020. (петак)  - Седнице ОВ и НВ

22.- 30.06.2020. - Припремна настава за полагање разредних испита у јунском року

26.06.2020.  у 11.00ч.  - Пријављивање ученика за полагање разредних испита у јунском испитном року

01.- 07.07.2020. - Полагање разредних испита у јунском испитном року

22.06. до 03.07.2020. - Припремна настава за полагање поправних испита у августовском року
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26.06.2020. (петак)  - Подела сведочанстава и ђачких књижица

26.06.2020. (петак) - Пријављивање ученика за полагање поправних, разредних, матурских 

и завршних испита у августовском року

26.06.2020. (петак) у  10.30 ч. - Извлачење теме (задатка) за матурски практичан рад за августовски рок

07. и 08.07.2020.  - Упис ученика у ПРВИ РАЗРЕД 

09.07.2020.  - Састанци Стручних већа - подела часова  

10.07.2020. - Упис ученика у ПРВИ РАЗРЕД - на преостала слободна места

10. 07. 2020. - Седница НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

13.07.  - 14.08.2020. - Колективни годишњи одмор

17.08.2020. - Седница НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Разредни, поправни, завршни и матурски испити - августовски испитни рок

Од 17.08.2020. - Полагање разредних, поправних, матурских и завршних испита по посебном распореду

24.08.2019. - Седнице ОВ после полагања поправних испита

24.08.2020. - Седница Испитног одбора

24. - 28.08.2020. - Полагање завршних и матурских испита у августовском испитном року

28.08.2020. - Седница Испитног одбора

31.08.2020. (понедељак) ученика у ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - (код разредног старешине)

31.08.2020. (понедељак) - Седница Наставничког већа

01.09.2020. (уторак) - ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2020/2021.год.    

Ови термини зависе од 

Календара уписа ученика у 

први разред


