Школски календар за 2017/2018.годину
Календаром образовно-васпитног рада утврђује се време остваривања наставног
плана и програма, односно број наставних и радних дана у току школске 2017/2018.
године и време коришћења распуста ученика.
Прво полугодиште почиње у петак 1. септембра 20167године, а завршава се у
среду 31.јануара 2018.године
Друго полугодиште почиње у понедељак 12. фебруара 2018. године, а
завршава се у четвртак 14.јуна 2018. године, а за ученике осмог разреда у четвртак 31.
маја 2018. године.
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда оствариваће се
у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне
наставне недеље, односно 170 наставних дана. Сваки дан у седмици неопходно је да
буде заступљен 36 пута односно 34 пута.
У току школске године ученици имају јесењи,зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак 9.новембра 2017.године, а завршава сеу петак
10.новембра 2017.године.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018.
године, а завршава се у понедељак 8.јануара 2018. године, а други део почиње у
четвртак, 1. фебруара 2018.године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у
понедељак 9. априла 2018. године
Летњи распуст почиње у петак 14. јуна 2018. године, а завршава се 31. августа
2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног
испита. Завршни испити су 18.,19.,и 20.јуна 2018.године. Пробни завршни испит је 13.
и14. априла 2018.године
Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта обавиће се у петак, 27. јануара 2017 године .
Свечана подела ђачких књижица и сведочанстава на крају другог
полугодишта, ученицима од првог до седмог разреда обавиће се у 28. јуна 2018.
године, а подела сведочанстава, диплома ученицима осмог разреда и свечано
уручивање Вукових диплома 22. јуна 2018. године.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом:
-

Дан сећања на српске жртве празнује се 21.октобар
Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембар;
Свети Сава, 27. јануар ;
Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, 22. април. ;
Дан победе, 9. мај ;
Водовдан, 28. јун.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, али без одржавања наставе, док су
остали државни и верски празници, наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Среда, 8. новембар 2017. обележава се као Дан просветних радника, четвртак
и петак 15. и 16. фебруар 2018. је државни празник.

