
� 02. 09. 2019.- године - почетак редовне наставе 

� 16. 09. 2019. – почетак пилот пројекта Обогаћен једносменски рад 

� 23. 09. 2019.- године-почетак рада допунске, додатне наставе и 

ваннаставних активности 

� 07. 11. 2019. године - Одељењска већа 

� 08. 11. 2019. године - Наставничко веће 

� 08. 11. 2019. године - Родитељски састанци 

� 08. 11. 2019. године - Завршетак I класификационог периода  

� 29. 01. 2020. године – Одељењска већа 

� 30. 01. 2020. године – Наставничко веће 

� 30. 01. 2020. године – родитељски састанци 

� 31. 01. 2020. године – завршетак првог полугодишта 

� 18. 02.2020.године - почетак другог полугодишта  

� 27. 03. 2020. - 28. 03. 2020. – Пробни завршни испит 

� 03. 04. 2020. године – Одељењска већа за ученике VIII разреда 

� 03. 04. 2020. године – Наставничко веће за ученике VIII разреда 

� 09. 04. 2020. године - Одељењска већа за ученике I-VII разреда 

� 10. 04. 2020. године - Наставничко веће за ученике I-VII разреда 

� 10. 04. 2020. године – родитељски састанци 

� 10. 04. 2020. године - завршетак  III класификационог периода 

� 31.05. 2020.године - завршетак другог полугодишта за ученике  VIII 

разреда 

� 06. 2020. године - Одељењска већа за ученике VIII разреда 

� 02. 06. 2020. године -  Наставничко веће за ученике VIII разреда 

� 02. 06. 2020. године - родитељски састанци за ученике  VIII разреда 

� 02. 06. 2020. године – завршетак другог полугодишта за ученике  VIII 

разреда 

� 03.06 - 05. 06. 2020. године – припремна настава за ученике VIII                                                                                                                             

разреда за поправне и разредне испите 

� 08.06.-12.06.2020. године –поправни и разредни испити за ученике VIII 

разреда 

� 12. 06.2020. године - Одељењска већа за ученике VIIIразреда који 

полажу поправне испите 

� 12. 06.2020. године - Наставничко веће за ученике VIIIразреда који 

полажу поправне испите 

� 12.06.2020. године - Родитељски састанци за ученике VIIIразреда који 

су полагали поправне испите 

� 15. 06. 2020. године – Одељењска `већа за ученике од  I-VII разреда 



� 16. 06. 2020. године – Наставничко већеза ученике од  I-VII разреда 

� 16. 06. 2020. године - завршетак другог полугодишта за ученика од  I-VII 

разреда 

� 17.06. 2020. - 19. 06.2020.. Завршни испит 

� 22. 06. -24. 06. 2020. године –припремна настава за поправне испите за 

ученике од I-VII разреда 

� 25.06. -26.06.2020. године разреднииспитизаученикеодI-VIIразреда 

� 26. 06. 2020. године - Одељењска већа за ученике I-VIIразреда који су 

полагали разредне испите 

� 26. 06. 2020. године - Наставничко веће за ученике I-VIIразреда који су 

полагали разредне испите 

� 28. 06. 2020.године –свечана подела ђачких књижица и сведочанстава 

заученике од I-VII разреда 

� 13.08.- 17.08.2020. године –припремна настава за ученике од I-VII 

разреда 

� 20.08.- 27.08.2019.-поправни и разредни испити за ученике од I-VII 

разреда 

� 28.08.2020. године - Одељенска већа за ученике I-VII разреда који су 

полагали разредне и поправне испите 

� 28. 08. 2020. године - Наставничко веће за ученике I-VII разреда који су 

полагали разредне и поправне испите 

 Квалификациони  испит одржаће се  у складу са календаром уписа 

ученика у средње школе. 

 

 

� Прво полугодиште има 101 наставни дан, а друго полугодиште има 79 

наставних дана. 

� Наставни план и програм за ученике од I дo VII разреда оствариће се у 

36 петодневних наставних недеља, 180 наставних дана, а за ученике VIII 

разреда у 34 наставне недеље, односно 170 наставних дана. 

 

Дани културних и спортских активности 
 

� 06.10. 2019. године  -  Трка за "Срећније детињство" 

� 02. - 08.10.2019. године – Дечја недеља 

� 19 - 23.10.2016. године -  Октобарске свечаности 

� 23. -27.10. 2020. Године-недеља спорта 

� 21. 10. 2019. године обележавање 21. октобра (радни а ненаставни дан) 



� 22. 10. 2019. године - прослава Дана школе (изложба ликовних и 

литерарних радова, атлетско такмичење,  демонстарције борилачких 

вештина) 

� 27. 01. 2020. године - Св. Сава – школска слава 

� 06. 05 .2020. – Ђурђевдански турнир у малом фудбалу 

 

Школски распусти 

 

� 30. 12. 2019. - 07. 01. 2020. године - Новогодошњи и Божићни распуст 

� 03. 02. 2020.  – 17. 02. 2020. године –Зимски распуст 

� 18. 02. 2020. године – почетак другог полугодишта 

� 13. 04. 2020. – 20. 04.2020. године –пролећни распуст 

� 17. 06. 2020. године – почетак летњег распуста 

� 31. 08. 2020. године – завршетак летњег распуста 

 

       Наставне суботе 

 

              Радне суботе су планиране: 14.10.2020. године (одрађује се 16. 11. 

2019.) 25. 04. 2020. године 

 

У Школи се радно празнује: 

 Свети Сава - Дан духовности  (27. јануар 2020. године) 

 Видовдан - спомен на Косовску битку  (28. јун 2020. године) 

1. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника 

 

 

Ученици и запослени у Школи имају право да не раде:  

 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници Исламске заједнице –24. маја 2020. године на први дан 

Рамазанског Бајрама; 

3) припадници Јеврејске заједнице – 18. окотобра  2019. године, на први 

дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

Грегоријанском календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

Јулијанском календару – 7. јануара 2020. године, на први дан Божића; 



6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих 

празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, 

закључно са другим даном Васкрса (католици – од 10. априла до 13. априла 2020. 

године;  православци од 17. априла до 20. априла 2020. године). 

 

Такмичења 

 

• Фебруар-април  2020.- предметна такмичења према календару 

Министарства Просвете Републике Србије 

• мај 2020.- "Шта знаш о Црвеном крсту" 

• мај 2020.- Најуспешнија одељењска заједница у Школи 
 


