РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ, ПОПРАВНИХ ИСПИТА
13. до 17. маја 2019. године- полагање разредног испита (Француски и руски језик као обавезни
изборни страни језик)
20. до 24. маја 2019. године - полагање разредног испита, за ученике 8. разреда
03. јуна до 07. јуна 2018. године- полагање разредних испита од 1. до 7. разреда
01. до 05. јула 2019.год.- полагање по приговору на оцену.
Припремна настава за полагање поправних испита за ученике од петог до седмог разреда
организоваће се од 12. до 16. августа 2019. године а полагањеје 19. и 20. августа 2019. године. за
ученике осмог разреда од 01.06. до 07.06.2019.године а полагање 8.06. и 11.06. 2019. године.
Припремна настава за ученике осмог разреда, за полагање завршног испита, од почетка школске
године са по три часа недељно и од 01.06.-14.06.2019. године, са по пет часова, дневно.

РАДНЕ И НАСТАВНЕ СУБОТЕ
06.10.2019.год. - Трка за срећније детињство
У априлу и мају 2019. године, биће наставних субота - Надокнада часова по распореду часова од дана
реализације екскурзије ученика од 1-8. разреда.

ПРАЗНИЦИ
21.10.2018.
08.11.2018.
11.11.2018.
07.01.2019.
27.01.2019.
15. и 16.02.2019.
22.04.2019.
26.04 - 29.04.2019.
01.и 02.05. 2019.
09.05.2019.
28.06.2019.

Дан сећања на жртве у 2.светском рату
Дан просветних радника
Дан примирја у Првом светском рату
Божић
Свети Сава - Дан школе
Сретење - Дан државности Србије
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава у
2.Светском рату
Велики петак и православни Ускрс
Првомајски празници
Дан победе над фашизмом
Видовдан

КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ
I класификациони период
II класификациони период
III класификациони период

IV класификациони период

Завршава се 08.11.2018. године. Седнице 13. и
14.11.2018.године. Родитељски састанци 15. и 16.11.2018.
године.
Завршава се 31.01.2019. године. Седнице 01. и 04.02.2019.
године. Родитељски састанци 05.02.2019. године.
Завршава се 11.04.2019. године. Седнице 15. и 16.04.2019.
године. Родитељски састанци 17. и 18.04.2019.године
Завршава се за ученике VIII разреда 31.05.2019. године
(седнице 03.06. и 04.06.2019. године). Подела сведочанстава
05.06. и 12.06.2019. (за оне који полажу поправни испит).
Завршава се за ученике, од I - VII разреда 14.06.2019. године
(седнице 20. и 21.06.2019. године). Подела сведочанстава
28.06.019. године.

