
 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“  

БРОЈ: I-98/20 

ДАНА: 10.04.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ЂУРА ЈАКШИЋ “ ЗРЕЊАНИН 

ЗА ШКОЛСКУ  2019/2020. ГОДИНУ 

 

(Пречишћен текст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Основни текст дел.бр.I-210/19 од 13.09.2019. године,  

са Изменама и допунама 1 дел.бр. I-297/19 од 15.10.2019. године, 

са Изменама и допунама 2 дел.бр. I-13/20 од 15.01.2020. године, 

са Изменама и допунама 3 дел.бр. I-98/20 од 10.04.2020. године) 

 



 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“  

БРОЈ: I-99-2/20 

ДАНА: 10.04.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н  

 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 2. , у вези члана 62. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.88/17, 27/18 – др. закон, 10/19), 

члана 29. став 3. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, 

бр.55/13, 101/17, 27/18 - др. Закон, 10/19), на седници школског одбора Основне школе „Ђура 

Јакшић“ Зрењанин одржаној електронским путем дана 10.04.2020. године, од 6 одазваних 

чланова са 6 гласова „за“ и ништа „против“ од укупно 9 чланова школског одбора, 

једногласно је донета  

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

Доносе се Измене и допуне 3 Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. 

годину који је као основни текст донет и заведен под дел.бр.I-210/19 од 13.09.2019. године, 

(даље: Годишњи план). 

Утврђује се пречишћен текст Годишњег плана дел.бр.I-98/20 од 10.04.2020. године, у 

тексту који чини саставни део ове одлуке.    

 

О б р а з л о ж е њ е 

У Закону о основама система образовања и васпитања у делу који регулише 

надлежност органа управљања у члану 119. став 1. тачка 2. утврђено је школски одбор „2) 

доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм 

образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању;“, а у члану 62 став 3. утврђено је да: „Уколико 

у току школске, односно радне године дође до промене неког дела годишњег плана рада, 

установа доноси измену годишњег плана рада у одговарајућем делу“, што је истоветно 

утврђено у члану 29. став 3. Закона о основном образовању и васпитању.  

Школски одбор је размотрио предложенe треће Измене и допуне Годишњег плана 

рада школе за школску 2019/2020. годину дел.бр.I-98/20 у вези измене постојећег школског 

календара у условима ванредног стања, па је донета одлука како гласи у изреци. 

 

 

  

                                   ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

                                                           Игор Јакшић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“  

БРОЈ: I-98/20 
ДАНА: 10.04.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н  

 

На основу члана 119. став 1. тачка 2., у вези члана 62. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.88/17, 27/18), члана 29. став 3. Закона о 

основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр.55/13, 101/17, 27/18 - др. Закон, 

10/19), на седници школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ Зрењанин одржаној 

електронским путем дана 10.04.2020. године, од 6 одазваних чланова са 6 гласова „за“ и ништа 

„против“ од укупно 9 чланова школског одбора, једногласно је донета  

 

 

 Измене и допуне 3 

Годишњег плана рада Основне школе „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

за школску 2019/2020. годину 

(дел.бр.I-210/19 од 13.09.2019. године) 

 

         Члан 1. 

У Годишњем плану рада Основне школе „Ђура Јакшић“ Зрењанин за школску 2019/2020. 

годину дел.бр. дел.бр.I-210/19 од 13.09.2019. године, са изменама и допунама 1 дел.бр. I-297/19 од 

15.10.2019. године, са изменама и допунама 2 дел.бр. I-13/20 од 15.01.2020. године, са изменама и 

допунама 3 дел.бр. I-98/20 од 10.04.2020. године (у даљем тексту: основни текст) врше се треће 

измене и допуне основног текста које се односе на измену постојећег школског календара у 

условима ванредног стања,  на начин како следи. 

 

Члан 2. 

У основном тексту на страни 19 у делу: „3. КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА У ШКОЛСКОЈ 

ГОДИНИ текст: „Пролећни распуст је од 10-20.априла 2020.год.“ замењује се новим текстом који 

гласи: 

„За време ванредног стања врши се промена календара на следећи начин: 

- 10. до 13. априла 2020. (Ускрс по Грегоријанском календару) едукативни садржаји у вези са 

празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика; 

- Од 14. до 16. априла 2020. године (понедељак-четвртак) – настава на даљину према 

распореду часова као и друге активности планиране од стране школе и наставника и 

професора; 

- Од 17. до 20. априла 2020. (едукативни садржаји у вези са праѕником као и садржаји који се 

односе на слободно време ученика; 

- Од 21. априла 2020. (од уторка) – планирани наставак наставе на даљину укључујући и 

наставу сваке суботе.“. 

 
Члан 3. 

Све остало у основном тексту годишњег плана остаје непромењено. 

 

Члан 4. 

 Ове измене и допуне ступају на снагу осмог дана од дана доношења. 

  
 

 

               ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

                                                                                                       Игор Јакшић, с.р. 


