Преглед календара образовно-васпитног рада основне школе
зашколску 2015/2016. годину
2.3.

У складу са одредбама Правилника о школском календару за школску 2015/2016.
годину, који је донео Министар просвете, уређује се време остваривања образовно
васпитног рада, односно број наставних и радних дана у току школске 2015/2016. године,
као и време и трајање школског распуста ученика.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварује се у току
два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2015. године, а завршава се у петак,
29. јануара 2016. године.
Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2016. године и траје до среде, 15.
јуна 2016. године, а за ученике осмог разреда до уторка, 1.јуна 2016. године.
Распусти
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
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Јесењи распуст почиње у понедељак, 9. новембра и завршава се у уторак, 10.
новембра 2015. године.
Зимски распуст има два дела-први део почиње у четвртак, 31. децембра 2015.
године, а завршава се у петак, 8. јануара 2016. године, а други део почиње у
понедељак, 1. фебруара 2016. године, а завршава се у петак, 12. фебруара 2016.
године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 28. априла 2016. године а завршава се у
уторак, 3. маја 2016. године.
Летњи распуст почиње у четвртак, 16. јуна 2016. године, а завршава се у среду, 31.
августа 2016. године.

У школи се празнује радно:
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 21. октобар 2015. године
Свети Сава – Дан духовности, 27. јануара 2016. године
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, 22. априла 2016. године
Дан победе, 9. маја 2016. године
Видовдан – спомен на Косовску битку, 28. јуна 2016. године.
Четвртак, 8. новембар 2015. године обележава се као Дан просветних радника.
Дан школе недеља, 24. мај 2016.године празноваће се радно.

Образовно – васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, оствариваће се у 36
петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. прво полугодиште има 98

наставних дана а друго полугодиште 82 наставна дана за ученике од првог до седмог
разреда и за ученике осмог разреда 72 наставна дана.
Образовно – васпитни рад за ученике осмог разред, оствариваће се у 34 петодневне
наставне седмице, односно 170 наставних дана.
Сваки наставни дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36 пута, зато ће се:
Среда, 27. април 2016. године, радиће се по распореду од понедељка.
Класификациони периоди
 Први класификациони период – трећа недеља у новембру 2015. године.
 Други класификациони период – 29. јануар 2016. године.
 Трећи класификациони период – трећа недеља у априлу 2016. године.
Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта обавиће се на крају првог полугодишта.
Подела сведочанстава и диплома у уторак, 28. јуна 2016. године.
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