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13. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 

 

Школски календар је рађен у складу са Правилником о календару образовно-

васпитног рада Основне школе за школску 2021/2022.годину („Службени гласник РС“, -

„Просветни гласник“, број: 5/2021.) и Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр.88/17, 27/18 – др. Закон , 10/19 и 6/20. 

 

Прво полугодиште почиње у среду 1. септембра 2021. године, а завршава се у 

четвртак, 30. децембра  2021. године.Прво тромесечје је планирано за 6. новембар 2021. 

године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак  24. јануара 2022. године, а завршава у 

петак 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак  21. јуна 2022. године 

за ученике од првог до седмог разреда. 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.  

 

Јесењи распуст почиње у четвртак , 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак 12. 

новембра 2021. године. 

 

Зимски распуст  почиње у  петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. 

јануара 2022. године. 

 

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 

2022. године. 

 

Пробни завршни испит за ученици 8. разреда полагаће у петак 25.марта 2022.године и 

суботу 26.марта 2022.године. 

 

Завршни испит за ученике 8. разреда реализоваће се у среду 22.јуна 2022.; у четвртак 

23.јуна 2022. године и у петак 24.јуна 2022.године. 

 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у  среду  22. јуна 2022. 

године, а завршава се у  среду  31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи 

распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у  среду  31. августа 2022. 

године. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021. године, 

Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. маја 2022. 

године, Видовдан - спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. 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 2021. године обележава се као Дан просветних радника. 

21.фебруар 2022.обележава се као Међународни дан матерњег језика, 10.април обележава се 

као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског 

министра. 

У оквиру  школског спорта , у сарадњи са јединицом локалне самоуправе организоваће се 

две недеље школског спорта и то : 

-у првом полугодишту током месеца октобра 

-у другом полугодишта  током априла месеца 
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У циљу боље припреме ученика четвртог разреда за пети разред , наставници ће током 

децембра и априла  месеца реализовати часове у ИО Јакаљ  и ИО Јеловик ( у осталим 

одељењима разредне наставе  нема ученика четвртог разреда). 

Јесењи крос ће се одржати у октобру месецу, а пролећни крос у априлу. 

Треће  тромесечје је планирано за 9. април 2022. године. 

Свечана подела сведочанстава о завршеном 8.разреду и подела сведочанстава о 

завршеном основном образовању, подела Вукових диплома и дипломе ђака генерације у 

понедељак 27.06.2022.године. 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, обавиће се у 

уторак 28. јуна 2022. године. 

 

НАПОМЕНА: Према Школском календару за 2021/2022. недостаје један петак, а вишак је 

једна среда . На Активу директора основних и средњих школа наше општине договорили 

смо се да: 10.11.2021.(среда) имамо часове по распореду за петак. Јединствен став нам је 

потребан, јер имамо колега који раде у више школа, као и због организације превоза ученика 

путника. 

 

 

 

Такмичења, смотре, изложбе 

 

ВРСТА АКТИВНOСТИ 
НOСИЛАЦ ПOСЛА 

 
ВРEМЕ 

Приредбе, обележавање значајних 

датума 

Драмска секција , литерарна 

секција 

Татјана Јекић 

Биљана Масал 

 

По потреби 

Израда ликовних радова, уређење 

простора, учествовање на 

конкурсима 

Ликовна секција 

Емилија Новаковић 

Током школске године 

 

Такмичења из наставних предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници и ученици 

 

 такмичари 

 

Од октобра 2021. до 

маја месеца 2022. 

 

Такмичење спортских секција 

 

 

Наставници и ученици 

такмичари 

 

 

 

Росић Милош, .................... 

 

 

Током школске године 

 

 

 

 

Такмичења из саобраћаја 

Наставник техничког и 

информ.образовања 

 Катанић Горан 

Током школске године 

Географски диктат 
Наставик географије 

Николић Марко  
31.10.2021. године 

 

 

Значајне културне активности и акције које школа реализује : 

- Свечана приредба за Савиндан 27. јануара 2022. године 

- Свечана приредба за Дан школе 15. маја 2022. године 

 

 

 

 

 


