КАЛЕНДАР РАДА ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
На основу Правилника о календару за школску 2020/2021. годину који је донео министар
просвете, науке и технолошког развоја, школа је свој рад планирала на следећи начин:
Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29.
јануара 2021. године.
Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године.
Друго полугодиште завршава се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда,
односно у петак, 18. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.
Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13.
новембра 2020. године
Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а
завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021.
године, а завршава се у уторак, 16. фебруара 2021. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. маја
2021. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2021.
године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст
почиње по завршетку завршног испита, а 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 и 92/11). У школи се
празнује радно:
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године,
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 ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2021. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске
жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.
Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који ће бити одржани
у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен
програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању
такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2020/2021. годину.
За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у
суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021. године, у уторак, 22.
јуна 2021. године и среду, 23. јуна 2021. године.

Календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину

