
Школски календар значајних активности у школи 2019/2020. године 
 
 Напомена: информаије иду према растућем низу (на самом дну текста су обавештења од 

почетка школске године, а на самом почетку последња обавештења у школској 2019/2020. 

години) 

 

 

 

ИЗМЕЊЕНИ КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ 

ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ 

ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ можете видети на 

линку http://raspored.png 

***************************** 
Скрећемо пажњу родитељима и ученицима осмог разреда да пажљиво прочитају ово 

упутство како би евентуалне приговоре благовремено уложили школској комисији. Прилог 

-6- Упутсво за поступак приговора на резултате завршног испита 
У прилогу се налази календар свих активности поводом завршног испита школске 

2019/2020. године. Молимо вас да обратите пажњу на датуме објављивања прелиминарних 

резултата завршног испита  и пријема и решавања жалби ученика на објављене резултате. 

Такође, врло је важно знати када се попуњавају и предају листе жеља у основној 

школи. КАЛЕНДАР-АКТИВНОСТИ 
***************************** 
Подсећамо ученике осмог разреда да се 17. jуна са почетком у 900 часова полаже 

завршни испит из српског језика. Тест из математике се полаже у четвртак, 18 јуна, а 

у петак 19. јуна 2020. године комбиновани тест. Ученици треба да дођу сва три дана у 

школу најкасније до 815 и да са собом понесу прибор. Хемијске оловке обезбеђује 

Школа. Препоручује се ученицима да понесу маске. Свим ученицима осмог разреда 

желимо да уз помоћ знања и среће остваре што боље резултате на завршном испиту. 
***************************** 
Распоред припремне наставе за ученике 8. разреда можете видети на 

линку http://petaosnovna.com/?p=6837 
***************************** 

Распоред припремне наставе за ученике осмог разреда можете видети на 

линку http://petaosnovna.com/wp-admin/post.php1 

***************************** 

У понедељак 01.06.2020. године потребно је да ученици 8. разреда: 
- дођу у школу у терминима које су им проследили одељењске старешине; - понесу са 

собом ђачку књижицу (са фотографијом); - преузму пробне тестове из 

српског/матерњег језика и комбинованог теста који ће моћи да решавају кући; - за 

време боравка у школи препоручено је да ученици носе заштитне маске. 

***************************** 

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се 

од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 

20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује 

пријем пријаве. 
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Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених 

пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку 

безбедност кандидата. 

Предаја спортске документације за Спортску гимназију и одељења ученика са посебним 

способностима за спорт реализоваће се 8. и 9. јуна у школама које имају ова одељења. 

Образац пријаве и спортске документације тим гимназијама биће благовремено достављен. 

Детаљније информације се налазе на сајту МПНТР. 

http://www.mpn.gov.rs/polaganje-prijemnih-ispita-za-upis-u-specijalizovane-srednje-skole-

i-odeljenja/ 
***************************** 

Распоред настве за период од 18.05. до 29.05.2020. године межете видети на 

линку www.rasporednastave.gov.rs  

***************************** 

Распоред настве за период од 11.05. до 15.05.2020. године межете видети на 

линку www.rasporednastave.gov.rs 

***************************** 

Правила понашања родитеља чија деца иду у продужени боравак током трајања епидемије 

КОВИД можете видети на линку http://petaosnovna.com/?p=6624 
***************************** 

Распоред настве за период од 04.05. до 08.05.2020. године межете видети на 

линку www.rasporednastave.gov.rs  

***************************** 

Распоред настве за период од 27.04. до 30.04.2020. године межете видети на 

линку www.rasporednastave.gov.rs  
***************************** 

Распоред настве за период од 21.04. до 24.04.2020. године межете видети на 

линку www.rasporednastave.gov.rs  
****************************** 

У складу са изменом радног календара за школску 2019/2020. годину од петка 17. априла 

2020. године до понедељка 20. априла 2020. године неће бити наставе на даљину. Настава 

почиње у уторак 21. априла 2020. године. У складу са годишњим планом рада Школе тог 

дана настава ће се реализовати пораспореду часова од понедељка. 
Желимo Вам да ускршње празнике проведете здрави у кругу своје породице. 
****************************** 

Распоред настве за период од 13.04. до 16.04.2020. године межете видети на 

линку www.rasporednastave.gov.rs  

****************************** 
Распоред настве за период од 06.04. до 10.04.2020. године межете видети на 

линку www.rasporednastave.gov.rs  

******************************* 

Веб пријава и регистрација ученика за полагање пријемног испита за специјализована 

одељења за 2020/2021. годину. 
*********************************** 
ПРОЦЕДУРУ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ 
НА ЛИНКУ 
УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
ШКОЛЕ 
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******************************** 

Школа ће вршити упис деце рођене од 01.03.2014. године до 28.02.2015. године у 

припремни предшколски програм за школску 2020/2021. годину, почев од 01.04.2020. 

године до 14.06.2020. године. Детаљније обавештење о упису можете погледати на линку 

Упис у припремни предшколски програм . 
******************************** 
Распоред наставе од 30.03 до 03.04.2020. године 

Распоред часова можете видети на линку www.rasporednastave.gov.rs Све наставне 

јединице које се емитују на програмима РТС-а могу се поново гледати на истом 

линку: www.rasporednastave.gov.rs Нове емисије постављају се дан наком емитовања. 

Није потребна регистрација и могу се гледати неограничен број пута. 

*********************************** 
Важну информацију за родитеље и ученике везана за нови Календар васпитно образовног 

рада у основним и средњим школама можете видети на линку  промена календара 

васпитно-образовног рада. 
*********************************** 
Распоред наставе од 23.03 до 27.03.2020. године 

Распоред часова можете видети на линку www.rasporednastave.gov.rs  

Све наставне јединице које се емитују на програмима РТС-а могу се поново гледати на 

истом линку: www.rasporednastave.gov.rs 

Нове емисије постављају се дан наком емитовања. Није потребна регистрација и могу се 

гледати неограничен број пута. 

******************************* 

У складу са потребама новонастале ситуације СОС телефон ставља се у функцији пружања 

психосоцијалне помоћи запосленима, родитељима, ученицима. Телефон је  0800 200 201 и 

радиће сваког дана  од 9 до 14 часова. 
******************************* 

Субота 21.03.2020. године је радна и часови су од понедељка 16.03.2020. године (због 

проглашења ванредног стања). -прва смена парна смена са петацима -друга смена непарна 

смена без петака. 

************************************ 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОД 16.03.2020. године (13:09 часова)  
Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину за ученике почиње у уторак 

17.3.2020. године у 8 часова на образовном програму који се емитује  на РТС 3 каналу. 

Распоред наставе можете видети на адреси www.rasporednastave.gov.rs или на Огласној 

табли улаза Школе. 
******************************** 
На основу овлашћења председника Републике Србије, на територији целе земље уведено је 

ванредно стање. Ванредно стање подразумева да се у свим школама обуставља настава. О 

даљим одлукама које буду саопштене од стране ресорног министарства Школа ће Вас 

благовремено обавестити. 
********************************* 
После дописа који је упућен школама ради спречавања ширења инфекција наша Школа је 

предузела следеће активности: 
 Редовно смо дезинфекционим средствима после сваког одмора чистили ходнике 

школе, празнили корпе за отпатке, 
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 Проверавано је да ли у тоалетима има довољно сапуна и убруса; 
 Редовно проветравање учионица, сале, ходника; 
 Постављени су натписи на више места у школи (редовно прање руку, пре и после 

јела треба руке прати...); 
 На свим првим часовима ученицима је скренута пажња да избегавају да пију течност 

из исте боце, чаша и да не деле храну; 
 Скренута је пажња свим ученицима и запосленима да искоришћене марамице, 

убрусе и слично одмах одложе у корпе за отпатке; 
 Планирано је да се на часовима одељењског старешине у свим разредима прочита 

препорука Министарства и да се разговара о спровођењу личне хигијене и 

непосредног окружења, али и да се не паничи уколико се чује информација да је неко 

у нашем граду оболео од актуелног вируса. 
 Дежурни наставници су добили инструкцију о појачаној контроли на својим 

дежурним местима. 
 Родитељима скренута пажња да се, због безбедности њихове деце и 

безбедности других, обрате надлежним иституцијама уколико примете било 
какве симптоме код деце који би могли да указују на присуство вируса. 

 Директор води евиденцију о броју деце, ученика и запослених који су одсутни 
из здравствених разлога и на дневном нивоу извештава школску управу. Није 
дозвољено велико окупљање деце и ученика по холовима и ходницима за 
време одмора. 

********************************** 
У 11 часова, 13.03.2020. године одржаће се школско такмичење рецитатора. 

********************************** 
Обавештавају се ученици и родитељи да су од понедељка 9. марта 2020. године часови 

трају по 45 минута. 
********************************** 

Окружно такмичење из математике биће одржано у нашој Школи 07.03.2020. године 

(субота), са почетком у 10:00 часова. Ученици треба да буду у школи у 09:15 часова. 

*************************************** 
План надокнаде часова за период од 03.03.2020. до 06.03.2020. године. 

надокнада 3-6март 

************************************** 
Такмичење из ТИТ/ТИО у недељу 01. марта 2020. године у Кремнима,  са почетком у 07:00 

часова. 

Општинско такмичење из Физике одржаће се 23. фебруара 2020. године у ОШ"Стари град" 

- Ужице. 

Општинско такмичење из Енглеског и Немачког језика одржаће се 22. фебруара 2020. 

године у ОШ"Алекса Дејовић" - Севојно, са почетком у 13:00 часова. 

************************************** 
-Имајући у виду актуелне епидемиолошке податке надлежних органа, тела и служби, са 

циљем превенције ширења грипа у популацији деце и младих, донета је одлука да зимски 

распуст буде продужен до 21. фебруара 2020. године, а да први наставни дан 

буде 24. фебруар 2020. године. 

Редовна настава почиње према следећем распореду: 

- Прва смена  -  непарна смена, сва одељења првог, трећег и петог разреда 

- Друга смена -  парна смена, сва одељења другог и четрвртог разреда 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/03/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0-3-6%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82.docx


*********************************** 

-Обавештавају се ученици да зимски распуст почиње у понедељак 03. фебруара 2020. 

године и траје до петка 14. фебруара 2020. године. 

Због празновања дана државности Републике Србије – Сретење, у  Школу се полази 

у уторак 18. фебруара 2020. Године 

Саопштење успеха и подела ђачких књижица обавиће се у среду 05. фебруара 2020. 

године и то: 

-Парна смена и сва одељења трећег и петог разреда у 11:00 часова 

-Непарна смена и сва одељења првог разреда у 12:00 часова 

У другом полугодишту редовна настава почиње према следећем распореду: 

- Прва смена  -  парна смена  и сва одељења трећег и петог разреда 

- Друга смена -  непарна смена и сва одељења првог разреда 
*********************************** 
-Обавештавају се ученици и родитељи да је у понедељак 27.01.2020. године школска слава 

Свети Сава. Наведеног дана настава се неће реализовати. 

************************************ 
-Обавештавају се ученици, да поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника 

неће бити наставе од 30. децембра 2019. године до 07. јануара 2020. године. 

Редовна настава почиње у среду  08. јануара 2020. године,  по распреду часова од 

понедељка, тако што је: 
-прва смена – парна смена и сва одељења другог, трећег, четвртог и петог разреда 

-друга смена – непарна смена и сва одељења првог разреда. 
Свим ученицима и родитељима желимо срећну Нову годину и Божић. 

*********************************** 
-Прелиминарни резултати Општинског такмичења из математике за школску 2019/2020. 

годину биће истакнути 07. децембар 2019. године после 15 часова (огласна табла и улазна 

врата школе), а на сајту школе после 18 часова. 
-Евентуални приговори на резултате Општинског такмичења из математике за школску 

2019/2020. годину достављају се на mail krcagovo@petaosnovna до среде у 11 часова. 

Приговор подносе предметни наставници са школског мејла. Жалба треба да садржи: име и 

презиме ученика, разред, назив школе, шифру са такмичења, редни број задатка. 

-Општинско такмичење из математике одржаће се у суботу, 07. децембар 2019. године са 

почетком у 10 часова у нашој школи. 

********************************** 

-Обавештавају се ученици, запослени да је и ове године Унија студената Ужица 

организовала хуманитарну новогодишњу акцију за децу која празнике проводе у болници, 

децу чији родитељи нису у могућности да им приуште празничне пакетиће, децу са 

сметњама у развоју и децу са Космета. Ову акцију можемо подржати тако што ћемо у кутију 

која ће бити постављена 06. децембар 2019. године у централном холу школе, испред 

ђачког клуба, убацити слаткише од којих ће организатори акције правити новогодишње 

пакетиће. 

********************************** 

-Због неједнаког броја дана у седмици, који је прописан школским календаром, у 

четвртак 14. новембра 2019. године настава ће бити реализована по распореду од 

понедељка. 

-У понедељак 11. новембра 2019. године, због обележавања државног празника, Дан 



примирја у Првом светском рату, не иде се у школу. Ученици полазе у школу у уторак 12. 

новембра 2019. године по редовном распореду. 
********************************* 
-Организација Црвеног крста школе 08. новембра 2019. године покренула је акцију 

скупљања добровољног прилога за лечење девојчице Јелене из Ужица која има 14 година. 

Девојчица је слепа од рођења, а новчана средства су неопходна за третман матичним 

ћелијама како би реаговала на светлост и после 14 година по први пут видела свет око себе. 

Акција траје до 15. новембра 2019. године. 

********************************** 
-У нашој школи 07. новембра 2019. године одржаће се школско такмичење из математике 

за ученике трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда. 

********************************** 
-У нашој школи ће се 04. и 05. октобра 2019. године реализовати Тренинг о правима детета 

за Ученички парламент. Обуку ће похађати 25 ученика. 
Обуку изводе: Александра Савић, психолог, Весна Богосављевић, педагошкиња. 

Обука је део Пројекта „Образовање за права детета“ који реализује Ужички центар за права 

детета уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације, а у сарадњи са 4 организацијe 

цивилног друштва и 30 основних школа у Србији. 

-Ученицима који су одабрали активности у оквиру "Пилот пројекта обогаћеног 

једносменског рада", а определили се за кувани оброк 04. октобар 2019. године подељени 

су уговори за коришћење услуга кухиње. 

********************************** 
-Ученици у понедељак  09. септембра 2019. године крећу: ПРВА СМЕНА (пре подне) 

ученици непарних одељења од шестог до осмог разреда и сва одељења првог, трећег и петог 

разреда, а у ДРУГУ СМЕНУ (после подне) иду ученици парних одељења од шестог до осмог 

разреда и сва одељења другог и четвртог разреда. 

********************************** 
-Ученици у понедељак  02. септембра 2019. године крећу: ПРВУ СМЕНА (пре подне) 

ученици парних одељења од шестог до осмог разреда и сва одељења другог, трећег, 

четвртог и петог разреда, а у ДРУГУ СМЕНУ (после подне) иду ученици непарних одељења 

од шестог до осмог разреда и сва одељења првог разреда. 
 


