КАЛЕНДАР ДАТУМА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ ЗА 2018/19. ШКОЛСКУ ГОДИНУ
Календар рада школе у школској 2018/19. години усклађен је са календаром рада који прописује
Покрајински секретаријат за образовање. Организационе припреме за почетак нове школске године
извршене су у јуну и августу 2018. године, уписом нове генерације ученика и имплементацијом нових
наставних планова и програма.
Активности које су предвиђене интерним календаром су:
датум
03. 09. 2018. понедељак
20. 10. 2018. субота
субота у октобру
25. 10. 2018. четвртак
29. 10. 2018. понедељак
01. и 02. 11. 2018.
08. 11. 2018. четвртак
12. 11. 2018. понедељак
17. 11. 2018. субота
21. 12. 2018. петак
22. 12. 2018.
– 14. 01. 2019.
27. 12. 2018. четвртак

Планирана активност
Пријем ученика и први наставни дан
Конгрес: „Исхрана будућности“ (ЛТ 1, хигијена)
Београд, обилазак музичких институција
Посета Сајму књига у Београду у оквиру „школског дана“ (представници одељења)
Крај првог класификационог периода, седнице ОВ и Наставничко веће
Школски турнир у баскету 3:3
Дан пунолетства и Дан просветних радника
Дан примирја, државни празник, (нерадни и ненаставни дан)
Наставна субота, по распореду за понедељак
Последњи наставни дан у првом полугодишту
ЗИМСКИ РАСПУСТ ЗА УЧЕНИКЕ, организовање обавезне допунске наставе за ученике, интерни
семинари за наставнике, стручно усавршавање
Седнице ОВ и НВ за крај полугодишта школске 2018/19. године, инвентар, новогодишња
приредба за децу радника школе
15. 01. 2019. уторак
Први наставни дан у другом полугодишту
19. 01. 2019. субота
Наставна субота, по распореду за петак
28. 01. 2019. понедељак
Школска слава, Свети Сава (радни и ненаставни дан)
15. – 17. 02. 2019.
Дан државности, државни празник – (нерадни и ненаставни дан је петак)
прва недеља марта
Сајам образовања „Путокази“
23. и 30. март 2019. субота Ученички пројектни радови – излет у Београд
март 2019.
одлазак ученика 3. разреда на размену ученика у Немачку

25. 03. 2019. понедељак
28. 03. – 07. 04. 2019.
08. 04. 2019. понедељак
19. 04. - 02. 05. 2019.
22. – 26. 04. 2019.
мај 2019.
04. 05. 2019. субота
08. 05. 2019. среда
09. и 10. 05. 2019.
викенд у мају 2019.
викенд у мају 2019.
13. 05. 2019. понедељак
30. 05. 2019. четвртак
31. 05. 2019. петак
03. 06. 2019. понедељак
05. и 06. 06. 2019.
06. – 12. 06. 2019.
08. 06. 2019. субота
14. 06. 2019. петак
термин накнадно
13. и 14. 06. 2019.
17. 06. 2019. понедељак
21. 06. 2019. петак
24. 06. 2019. понедељак
26. и 27. 06. 2019.
28. 06. 2019. петак
јули 2019.

Крај трећег класификационог периода, седнице ОВ и Наставничко веће
Школски турнир у малом фудбалу
Прослава Дана школе (радни и наставни дан)
ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ, Ускршњи празници, Првомајски празници
Екскурзија за ученике трећег разреда
одлазак ученика 3. разреда на размену ученика у Француску
Наставна субота, по распореду за понедељак
Дан „Отворених врата“ – упознавање ученика осмих разреда са нашом школом
Школски турнир у одбојци (девојке)
Студијско путовање у Словенију за ученике другог разреда (петак, субота, недеља)
Екскурзија за ученике првог разреда (субота, недеља)
Обележавање Дана сестринства (12. 05.)
Опроштајна свечаност одељења МСТ 4/4
Крај школске године за матуранте, посладњи наставни дан и „матурска журка“
Седнице одељењских већа IV разреда и седница Наставничког већа
Разредни испити за матуранте
Матурски испит
Матурски испит: писмени испит из матерњег језика и књижевности
Верификација матурског испита – седница Испитног одбора
Свечана прослава матуре – матурско вече
Поправни испити за матуранте
Додела сведочанстава и диплома матурантима
Завршетак наставе за ученике првог, другог и трећег разреда (последњи наставни дан)
Седнице ОВ I, II и III разреда и НВ
Разредни испити за ученике I, II и III разреда
Додела сведочанстава свим ученицима који су са успехом завршили школску годину
Упис нове генерације ученика према календару Министарства просвете

