
 

 
KALENDAR ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. 

 

POČETAK NASTAVE:  7. rujna 2020. 

ZAVRŠETAK NASTAVE:  18. lipnja 2021. (25. svibnja 2021. za maturante) 

JESENSKI ODMOR UČENIKA: 2. studenog 2020. do 3. studenog 2020. 

ZIMSKI ODMOR UČENIKA 1. DIO: 24. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021. 

ZIMSKI ODMOR UČENIKA 2. DIO: 23. veljače 2021. do 26. veljače 2021. 

PROLJETNI ODMOR UČENIKA: 2. travnja 2021. do 9. travnja 2021. 

LJETNI ODMOR UČENIKA: počinje 21. lipnja 2021.  

 
Sjednice Nastavničkog vijeća ili drugih tijela škole podložne su promjenama prema ukazanoj potrebi. 

Broj radnih dana u 1. polugodištu: 75 - 15 tjedana  

Broj radnih dana u 2. polugodištu: 101 za 1., 2. i 3. razrede - 20 tjedana / 85 za maturante -  17 tjedana 

Ukupni broj radnih dana: 176 za 1., 2. i 3. razrede - 35 tjedana / 161 za maturante - 32 tjedna 

 

I. POLUGODIŠTE 

VRIJEME ZADATAK ODGOVORNA OSOBA 

19.8.2020. – 

4.9.2020. 
Jesenski rok DM ispitni koordinator 

7.9.2020. Početak nastave  razrednici 

5.9.2020. 
Rok za izradu svih programa izvannastavnih aktivnosti, 

projekata, dodatne i dopunske nastave 
profesori, voditelji, pedagoginja 

15.9.2020. Rok za izradu planova izvanučioničke nastave profesori, stručna služba 

30.9.2020. Rok za izradu OPP-ova i GIK-ova profesori, stručna služba 

11.9.2020.-

16.9.2020. 
1. roditeljski sastanci za 1. razrede razrednici, stručna služba, ravnateljica 

18.9.2020. Sastanci Stručnih aktiva predsjednici, stručna služba 

21.9.2020. Sastanci Vijeća razrednika razrednici, stručna služba 

28.9.2020. Sjednica Nastavničkog vijeća ravnateljica 

21.9.2020. – 

2.10.2020. 
1. roditeljski sastanci za 2., 3. i 4. razrede razrednici, stručna služba 

16.9.2020. Tim za kvalitetu ravnateljica, psihologinja 

12.10.2020. – 

16.10.2020. 
Dani Prve gimnazije Varaždin ravnateljica, SA, voditelji, razrednici 

2.11.2020.-

3.11.2020. 
Jesenski odmor učenika - 

9.11.2020. Sjednica Nastavničkog vijeća ravnateljica 

16.11.2020. -

27.11.2020. 
2. roditeljski sastanci svih razreda razrednici 

18.11.2020. 
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtve Vukovara i 
Škabrnje – neradni dan 

- 

23.11.2020. Sastanci Stručnih aktiva predsjednici, stručna služba 

3.12.2020. Sjednica Nastavničkog vijeća ravnateljica 

8.12.2020. Sastanci Vijeća razrednika razrednici, stručna služba 

23.12.2020. 
Zadnji dan nastave u 1. polugodištu, informativne sjednice RV 

i NV 
ravnateljica, razrednici, stručna služba 

24.12.2020.-

8.1.2021. 
Zimski odmor učenika 1. dio - 

 
II. POLUGODIŠTE  

VRIJEME ZADATAK ODGOVORNA OSOBA 

11.1.2021. Početak nastave 2. polugodišta profesori 

21.1.2021. Dan obrnutih uloga profesori, stručna služba 

27.1.2021. Sastanci Vijeća razrednika razrednici, stručna služba 

3.2.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća  ravnateljica 

9.2.2021. Sastanci stručnih aktiva predsjednici, stručna služba 

9.2.2021. 
Dan sigurnijeg interneta - online nastava za cijelu školu prema 

redovnom rasporedu 

ravnateljica, razrednici, stručna služba, 

predmetni profesori, učenici 



23.2.2021. – 

26.2.2021. 
Zimski odmor učenika 2. dio - 

1.3.2021. – 

12.3.2021. 
3. roditeljski sastanci svih razreda razrednici 

4.3.2021. Informativne sjednice RV 3. i 4. razreda  razrednici 

9.3.2021. Informativne sjednice RV 1. i 2. razreda razrednici 

31.3.2021.  Sastanci stručnih aktiva predsjednici, stručna služba 

2.4.2021. – 

9.4.2021. 
Proljetni odmor učenika - 

19.4.2021. – 

30.4.2021. 
4. roditeljski sastanci 4. razreda razrednici 4. razreda 

23.4.2021. Završetak nastave za 4.IB i sjednica NV IB koordinator, ravnateljica 

29.4.2021.   Dan otvorene nastave / Dan otvorenih vrata 
ravnateljica, razrednici, stručna služba, 

predmetni profesori, učenici 

30.4.2021. Jednodnevna izvanučionička nastava škole učenika i profesora 
ravnateljica, razrednici, stručna služba, 

predmetni profesori, učenici 

30.4.2021. -

21.5.2021. 
Ispiti   IB – Final exams, 4.IB, prema rasporedu IB koordinator  

4.5.2021. Sastanci Vijeća razrednika razrednici, stručna služba 

7.5.2021. Dan sporta  SA TZK 

14.5.2021. Večer maturanata 
ravnateljica, razrednici, stručna služba, 

predmetni profesori, učenici 

15.5.2021. Maturalni ples ravnateljica, razrednici, stručna služba 

25.5.2021. Zadnji nastavni dan za maturante razrednici, ravnateljica 

26.5.2021.-

27.5.2021 
Sjednice RV 4. razreda razrednici, ravnateljica 

27.5.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća ravnateljica 

17.5.2021. – 

28.5.2021. 
4. roditeljski sastanci 1., 2. i 3. razreda razrednici 1., 2. i 3. razreda 

28.5.2021. Svečanost proglašenja najboljih maturanata 
ravnateljica, stručna služba, voditelji 

izvannastavnih aktivnosti 

1.6.2021. – 

25.6.2021. 
Ispiti Državne mature – ljetni rok ispitni koordinator, ravnateljica 

3.6.2021. Tijelovo - 

4.6.2021. Online nastava za cijelu školu prema redovnom rasporedu 
ravnateljica, razrednici, stručna služba, 

predmetni profesori, učenici 

18.6.2021. Završetak nastave za 1-3. razrede  razrednici, ravnateljica 

21.6.2021. Sjednice RV i NV za 1-3. razrede razrednici, ravnateljica 

22.6.2021. -

30.6.2021. 
Dopunski rad za negativno ocijenjene učenike stručna služba 

30.6.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća ravnateljica 

9.7.2021. Podjela svjedodžbi 1.,2. i 3. razredima razrednici 

1.7.2021. – 

10.7.2021. 
Maturalne ekskurzije prema programima i rasporedu razrednici, pratitelji, stručna služba 

9.7.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća ravnateljica 

12.7.2021. – 

13.7.2021. 

Sastanci stručnih aktiva sa ravnateljicom škole i stručnom 

službom (moguća promjena na raniji termin ovisno o Odluci o 
upisu MZO koja se objavljuje u 5/2021.) 

predsjednici, stručna služba, 
ravnateljica 

12.7.2021. -

20.8.2021. 
Godišnji odmori djelatnika prema rješenjima tajnica 

22.7.2021. Podjela svjedodžbi i potvrda državne mature ispitni koordinator, razrednici 

23.8.2021. – 

24.8.2021. 
Popravni ispiti – jesenski rok stručna služba 

24.8.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća ravnateljica 

24.8.2021. – 

29.8.2021. 
Maturalne ekskurzije prema programima i rasporedu razrednici, pratitelji, stručna služba 

30.8.2021. Vijeća razrednika svih razreda ravnateljica, stručna služba 

18.8.2021. -

3.9.2021. 
Ispiti Državne mature – jesenski rok ispitni koordinator, ravnateljica 

Napomena: Datumi i mogućnost realizacije događanja u planiranom kalendaru podložni su promjenama sukladno odlukama 

Ministarstva znanosti i obrazovanja ili epidemiološkoj situaciji. 

Ravnateljica: Janja Banić, dipl.inf. 


