
Школски календар значајних активности у школи 2021/2022. 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 2020/2021. 

години) 
 

Поштовани, 

С обзиром на то да према Календару активности за спровођење завршног испита на крају 

основног образовања и васпитања за школску 2021/2022 и пријемног испита и уписа ученика у 

средњу школу за школску 2022/2023 годину, ученици и родитељи, односно други законски 

заступници (дзз), у суботу, 9. јула 2022. године могу извршити проверу тачности листе 

опредељења за наставак школовања (листе жеља) - електронским путем преко портала Моја 

средња школа или у самим школама, као и да уколико евентуално имају приговор на изражене 

листе жеља, приговор искључиво подносе у матичној основној школи од 8 до 15 часова, где је и 

уношење исправки, користимо прилику да Вас замолимо за следеће: 

На основу анализе попуњавања листи жеља, утврђено је да поједини родитељи/дзз, нису исте 

поднели, а нису ни доставили Изјаву да ученик не жели да попуни листу жеља (Изјаву) 

председнику школске комисије. Молимо вас да их обавестите да то могу да ураде писменим 

путем у матичној основној школи, у суботу, 9. јула 2022. године у периоду од 8 до 15 часова. 

Након унете листе жеља на портал Моја средња школа од стране школе, школа ће сачекати 

системску потврду и одштампати два примерка листе жеља, који ће један примерак потписати 

родитељ/дзз потписати и оставити у школи, а други задржати за себе. 

Информације везане за попуњавање листе жеља достављене су Вам 5. јула 2022. године и по 

њима поступате и у оваквим случајевима. 

Уколико постоји приговор родитеља на распоред одређених образовних профила на листи жеља 

или да се поједини образовни профили изоставе или додају на листу жеља или слично, школска 

комисија ће уважити тај приговор и поступити као у претходном случају. 

Након завршетка активности у школи око приговора на изражене листе жеља, молимо 

председника Школске  комисије да надлежном информатичком координатору достави 

информације - колико је укупно ученика поднело листу жеља у првом кругу, колико родитеља је 

доставило Изјаву и за колико ученика школа има и службену белешку (да према изјави 

родитеља/дзз, ученик не жели да поднесе листу жеља). Ови бројеви би требало да у збиру 

одговарају укупном броју ученика осмог разреда. 

Према Календару активности, у основним школама, дана 09.07.2022. године, у периоду од 08 до 

15 часова, запослени морају да буду доступни у школи у случају доласка родитеља, односно 

других законских заступника, који би желели да изврше проверу тачности листе жеља или да 

искажу евентуални приговор на изражене жеље и уношење исправки. 

Молимо да се директори основних школа, одељењске старешине ученика осмог разреда и други 

запослени који учествују у овим активностима, упознају са овим наводима, организују њихову 



реализацију, као и да дају одговарајуће обавештење родитељима, односно другим законским 

заступницима ученика. 

Срдачно, 

Републичка комисија за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања 

за школску 2021/2022. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 

2022/2023. годину 

Изјашњавањем на Наставничком већу и Школском одбору једногласно је усвојено да ће у петак 

24.06.2022. године бити промењен ритам рада Школе, тако да у пре подневну смену иду I, II, III, V, 

VI, VII и VIII разред (почетак часова 7:30), а после подневну смену IV разред (почетак часова 14 

часова).  Припремни предшколски програм, продужени боравак и кухиња ради по устаљеном 

распореду. 

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

Важне информације у вези полагања завршног испита за школску 2021/2022. годину: 

- Календар_активности_2021_2022 

- Упутсво за ученике и родитеље 

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

Изјашњавањем на Наставничком већу и Школском одбору једногласно је усвојено да ће у петак 

10.06.2022. године бити промењен ритам рада Школе, тако да у пре подневну смену иду 1., 4., 5., 

6., 7. и 8. разред (почетак часова 730), а у после подневну смену 2. и 3. разред (пошетак часова 

1205). Припремни предшколски програм, продужени боравак и кухиња ради по устаљеном 

распореду. 

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

Сагледавајући календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину, 

а у складу са планираним активностима, Основна школа ,,Слободан Секулић“ Ужице је одредила 

датуме за надокнаду радних дана који нису предвиђени променом школског календара, и то: 

субота 04.06.2022. године за ученике од првог до осмог разреда. Часови ће бити реализовани по 

распореду од уторка у трајању од 45 минута. Пре подневна смена ученци првог, четвртог, петог, 

шестог, седмог и осмог разреда, а после подневна ученици другог и трећег разреда (први час 

почиње у 12:05). Припремни предшколски програм, продужени боравак и кухиња ради по 

устаљеном распореду. 

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

Сагледавајући календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину, 

а у складу са планираним активностима, Основна школа ,,Слободан Секулић“ Ужице је одредила 

датуме за надокнаду радних дана који нису предвиђени променом школског календара, и то: 

субота 28.05.2022. године за ученике од првог до осмог разреда. Часови ће бити реализовани по 

распореду од понедељка у трајању од 45 минута. Пре подневна смена ученци од првог до 



четвртог разреда, а после подневна ученици од петог до осмог разреда (први час почиње у 12:05). 

Припремни предшколски програм, продужени боравак и кухиња ради по устаљеном распореду. 

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

Обавештавају се ученици и запослени да је узорак воде послат на анализу у Завод за јавно 

здравље Ужице. Док не стигну резултати анализе вода није за пиће, а може се користи као 

техничка вода.  Школа је обезбедила довољне количине воде за пиће док нестигну резултати 

анализе воде. 

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

Према Годишњем плану рада школе за школску 2021/2022. годину и по календару образовног – 

васпитног рада Министарства просвете пролећни распуст почиње у петак 22.04.2022. године. 

Настава почиње у среду 04.05.2022. године према следећем распореду: 

Пре подневна смена: први, четврти, пети, шести, седми и осми разред; 

Послеподневна смена: други и трећи разред. 

Припремни предшколски програм: група васпитачице Сузане Зекић преподневна смена, а група 

васпитачице Мирјане Познановић после подневна смена. 

Продужени боравак: према устаљеном распореду у односу на распоред првог и другог разреда. 

СВИМ УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА ЧЕСТИТАМО ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ! 

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

УПУТСВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ  

Обавештавају се ученици и њихови родитељи да ће због организације пробног заврсног испита у 

петак 25.03.2022. године часови бити реализовани по истом распореду (само прва смена) у 

трајању од 30 минута. Велики одмор је после трећег часа (од 910 до 930). У понедељак 28.03.2022. 

године часви ће бити реализовани у трајању од 45 минута. Продужени боравак и припремни 

предшколски програм ради према устаљеном распореду и сатници. 

У петак, 25.03.2022. године и у суботу, 26.03.2022. у школи ће се спровести пробни завршни испит 

за ученике осмог разреда. 

У петак, 25.03.2022. године ученици долазе у двориште школе у интервалу од 12:00 до 12:20 

часова . Израда теста из математике  почиње у 13:00 часова и траје 120 минута. 

У суботу, 26.03.2022. године ученици долазе у школско двориште од 8:00 до 8:30 часова. 

Тест из српског језика почиње у 9.00 часова и траје 120 минута. 

Израда комбинованог  теста почиње у 11:30 часова и траје 120 минута. 

Време између израде два теста ученици ће провести у школском дворишту (под надзором 

одељењских старешине). 



Сва детаљна упутства  и препоруке ученици и родитељи ће сукцесивно добијати од одељењских 

старешина. 

Свим ученицима желимо успех  на пробном заршном испиту! 

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

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ  

Поштовани родитељи, 

Редован упис у први разред (деце која територијално припадају школи) почиње 01. априла и траје 

до 31. маја 2022. године. 

Пријава детета за упис у први разред је обавезна. 

Потребно је да родитељ/законски заступник преко портала е-Управа од 21.03.2022. до 31.05.2022. 

године изврши пријаву детета за упис у основну школу. Родитељима ће бити доступна услуга 

еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ, од 21. марта до 28. маја 2022. године. На 

порталу е-Управе ћете изабрати одговарајући термин када ће са дететом доћи у школу на проверу 

зрелости за полазак у пrви разред (психолошко тестирање), коју врши психолог школе. Право 

уписа у први разред имају деца рођена у периоду од 01.03.2015. до 28.02.2016. године. 

Уколико не желите да закажете термин електронским путем, термин можете заказати путем 

телефонског позива сваког радног дана, у времену 08:00 – 15:00 на бројеве телефона 031/562-981, 

562-981 и 062/8029243. Такође, можете путем и-мејла послати своје име и презиме и број 

телефона на адресу strucnasluzba@petaosnovna.com, након чега ћемо вас контактирати у 

најкраћем могућем року. 

При упису није потребно да родитељи доносе документа (извод из матичне књиге рођених, 

пријава места становања, лекарско уверење о здравственој способности за упис – осим ако је 

преглед обављен у приватној пракси, потврду о завршеном предшколском програму), већ ће се уз 

помоћ електронског сертификата и система еУпис, обезбедити документација неопходна за упис. 

Да би могао да се обави упис уз помоћ електронских сертификата потребно је да 

родитељ/старатељ донесе тачан ЈМБГ детета и једног од родитеља/старатеља приликом уписа, 

приложи тачну адресу становања и и-мејл. 

Посећамо вас да је у нашој школи обезбеђена услуга продуженог боравка, за коју се можете 

изјаснити при упису у први разред. 

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

УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

Поштовани родитељи 

Редован упис у прредшколски програм (деце која територијално припадају школи) почиње 01. 

априла и траје до 31. маја 2022. године. 

-У предшколско се уписују деца рођена од 1.марта 2016.године до 28.фебруара 2017.године 



- За упис у предшколско су потребна селедећа документа: 

1) извод из матичне књиге рођених детета 

2) потврда о пребивалишту-адреса становања 

3) потврда лекара да је дете способно за похађање припремног предшколског програма 

4) образац захтева за упис (који можете преузети на сајту школе или преузети код секретара у 

школи). 

За сва питања родитељи се могу обратити Јовани Савић, секретару школе, позивом на телефон 

031/562-981 или електронски на e/mail- sekretar@petaosnovna.com 

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

Ученици који се такмиче из Технике и технологије у ОШ"Ђура Јакшић" Равни, треба да буду у петак 

11.03.2022. године испред стадиона "Радомир Антић" најкасније до 11 часова. Ученике води 

наставник технике и технологије Никола Сокић. 

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

Бесплатни уџбеници - обавештење  

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

ОБАВЕШТЕЊЕ 

У недељу 20.02.2022. године у ОШ"Слободан Секулић" организује се Општинско такмичење из 

математике ученика од петог до осмог разреда. Тамичење почиње у 10 часова. Израда радова 

траје 2 сата. Ученици треба да буду у школском дворишту у 09:15 часова. Дежурни наставници 

треба да буду најкасније у 09:30 испред учионица где су Решењем о дежурству распоређени. 

Наставници који прегледају радове потребно је да дођу у Наставничку канцеларију до 12 часова. 

Прелиминарни резултати биће окачени на сајту школе до 15 часова. 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ЕВЕНТУАЛНИМ ПРИГОВОРИМА 

Евентуалне приговоре слати на mail krcagovо@petaosnovna.com 

Рок за приговоре уторак 22.02.2022. године до 16 часова. 

Приговоре шаље искључиво наставник са школског мејла на обрасцу који ће добити свака школа у 

понедељак (образац за приговоре биће окачен на сајту школе Слободан Секулић и Подружнице 

друштва математичара Србије Ужице). 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИГОВОР НА РЕЗУЛТАТЕ OПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

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

На основу одлуке Тимa за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, од 

понедељка, 21. фебруара 2022. године, примењиваће се први модел организације образовно-

васпитног рада, тј. непосредно остваривање наставе за све ученике I-VIII разреда. 



Тим апелује и очекује од ученика и запослених у школама, као и родитеља ученика, да доследно 

примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе. 

Први наставни дан након распуста је понедељак, 21.02.2022. године. 

преподневна смена: ученици I, IV, V, VI, VII, VIII разред 

послеподневна смена: ученици II, III разреда 

 

О моделу организације рада школа који ће се примењивати од 21. фебруара 2022.  године 

обавестиће вас учитељи и одељењске старешине. 

 

Желимо вам пријатан распуст! 

 

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

 

Обавештавају се ученици и запослени да према измењеном Школском календару образовно 

васпитног рада за текућу школску годину, сретењски распуст почиње од 14. до 18. фебруара 2022. 

године, а први наставни дан је понедељак, 21. фебруар 2022. године – по уобичајеном распореду. 

 

О моделу организације рада школа који ће се примењивати од 21. фебруара 2022.  године 

обавестиће вас учитељи и одељењске старешине. 

 

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

 

Организација рада школе од 24.01.2022. године -Припремни предшколски програм: ученици 

васпитачице Сузане Зекић прва смена, а васитачице Мирјане Познановић друга смена. -Ученици 

нижих разреда наставу похађају по уобичајеном режиму који је присутан од 01. септембра 

(24.01.2022. године у прву смену полазе ученици првог и четвртог разреда, а у другу смену 

ученици другог и трећег разреда) -Ученици виших разреда наставу похађају по групама (2. модел) 

тако што у понедељак 24.01. и среду 26.01. наставу похађа „А“ група, а уторак 25.01. и петак 

28.01.2022. „Б“ група. Наредне седмице понедељак, среда, петак похађа група „Б“, а уторак и 

четвртак група “А“. -Часови трају 45 минута, а настава се похађа по важећем распореду. 

Противепидемијске мере / важне напомене Ученици, запослени и трећа лица су у ОБАВЕЗИ да 

носе маске од момента уласка у школско двориште, све време, све до напуштања школског 

дворишта. Ношење маски у згради школе је ОБАВЕЗНО, све време, за сва лица која се налазе у 

згради школе. Мере контроле ношења маски су подигнуте на највиши ниво. Апелујемо на 

родитеље да: а) не шаљу децу у школу без маске б) децу са симптомима COVID19 не упућују у 



школу в) децу која су била у блиском контакту са зараженим не упућују у школу док не прође 

период изолације односно карантина. 

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

Обавештавају се ученици, њихови родитељи и запослени да се прво полугодиште школске 

2021/2022. године завршава данас (30.12.2021. године), а друго полугодиште почиње у понедељак 

24.01.2022. године. 

Прву смену иду сви ученици првог, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда. 

Другу смену иду сви ученици другог и трећег разреда. У складу са овим распоредом ради и 

продужени боравак. Припремни предшколски програм: ученици васпитачице Сузане Зекић прва 

смена, а васитачице Мирјане Познановић друга смена. Подела ђачких књижица је у среду 

05.01.2022. године, у својим учионицама, према следећем распореду: 

-први и други разред од 10:00 до 10:30 часова; 

-трећи и четврти разред од 10:30 до 11:00 часова; 

-пети и шести разред од 11:00 до 11:30 часова; 

-седми и осми разред од 11:30 до 12:00 часова; Приликом поделе ђачких књижица обавезно 

придржавање свих епидемиолошких мера. 

 

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

У петак 03.12.2021. године биће одржано школско такмичење из математике за ученике од трећег 

до осмог разреда. Такмичење почиње у 12 часова и траје два сата. Потребно је да ученци дођу у 

школу у 11:45. Са собом је потребно понети прибор за рад (шестар, лењир, графитну оловку, 

гумицу)  

 

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

 

Обавештавају се ученици и родитељи да јесењи распуст за ученике основних и средњих школа 

почиње у понедељак  08.11.2021. године и завршава се у петак 12.11.2021.године. Први наставни 

дан после распуста је понедељак 15.11.2021. године. Тог дана у прву смену долазе ученици првог 

и четвртог разреда и сви ученици од петог до осмог разреда док у другу смену долазе ученици 

другог и трећег разреда. ***************************** 

Обавештавамо ученике и родитеље да се трка „За срећније детињство“ одлаже због лоших 

временских услова за недељу 24.10.2021. гдину. Сатница трка остаје иста. 

 



Ученици VII3 одељења прелазе од петка 22.10.2021. године (10 дана) на комбиновани вид 

наставе. Деле се на А и Б групу.  

 

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

 

Обавештавамо ученике и родитеље да ће се трка „За срећније детињство“ одржати у суботу 23. 

октобра 2021. године на градском стадиону Радомир Антић. Трка за срећније детињство је 

најмасовнија хуманитарна активност Црвеног крста Србије. Циљ ове ткре је да полазници 

припремне предшколске групе и ученици школе својим масовним учешћем у трци покажу 

приврженост здравом начину живота. Ученици од првог до четвртог разреда који желе да 

учествују у овој манифестацији треба да дођу у пратњи родитеља тог дана  до 9:45 часова  а од 

петог до осмог до 10:40 часова  испред градског стадиона где ће их сачекати њихови учитељи 

односно наставници физичког васпитања. Ученике након завршетка  трке у  којој су узели учешће 

преузимају њихови родитељи 

У случају лоших временских услова (кише) трка ће бити одложена за наредну суботу 

30.10.2021.године о чему ће сви учесници бити благовремено обавештени. 

 

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

 

Ученици VII3 разреда у пратњи наставнице информатике Марије Леканић и директора школе 

Александра Урошевића иду у Народно позориште на презентацију "Караван дигиталних вештина". 

Скуп је испред школе у петак у 12:15. 

 

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

Ученици VI1 одељења прелазе од петка 15.10.2021. године (10 дана) на комбиновани вид наставе. 

Деле се на А и Б групу.  ***************************** 

Ученици III3 одељења прелазе од среде 13.10.2021. године (10 дана) на комбиновани вид наставе. 

Деле се на А и Б групу.  

Ученици VII1 одељења прелазе од среде 13.10.2021. године (10 дана) на комбиновани вид 

наставе. Деле се на А и Б групу.  ***************************** 

 

Ученици III2 одељења прелазе од уторка 12.10.2021. године (10 дана) на комбиновани вид 

наставе. Деле се на А и Б групу.  Распоред часова можете видети  на линку 

www.rasporednastave.gov.rs  На мултимедијској интернет платформи РТС Планета сви 



заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје 

које су пропустили. 

 

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

 

Ученици VIII4 одељења прелазе од петка 24.09.2021. године (10 дана) на кобиновани вид наставе. 

Деле се на А и Б групу. У петак иде у школу А група, док је Б група онлајн. Следеће седмице 

ротирају се А и Б група. Б група иде у школу понедељак, среда и петак, а А група уторак и четвртак. 

 

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

 

Обавештавају се ученици и запослени да ће су у складу са Годишњим планом рада Школе, у среду 

22.09.2021. године одржати часови по распореду од петка. 

Ученици VII2 одељења прелазе од среде 22.09.2021. године (10 дана) на кобиновани вид наставе. 

Деле се на А и Б групу. У среду и петак иде у школу А група, док у четвртак Б група. Следеће 

седмице ротирају се А и Б група. Б група иде у школу понедељак, среда и петак, а А група уторак и 

четвртак. 

 

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

 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја  број: 601-03-

00033/5/2021-15 од 16. 9. 2021. донета је одлука да се  ученици 7. и 8. разреда враћају на наставу 

по  МОДЕЛ-у 1. Исти подразумева непосредну наставу у школи за све ученике без дељења. 

Почетак наставе по овом моделу је у понедељак, 20.09.2021. године. Ученици  III3 разреда од 

понедељка 20.09.2021. године крећу редовно у школу, цело одељење (поподневна смена). 

 

Преподневна смена (7:30 часова): I, IV, V, VI, VII, VIII разред 

 

Поподневна смена (14 часова): II и  III разред 

 

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

 



Обавештавају се ученици који су требали да се окупе испред школе ради учешћа на 

Бициклистичком каравану до Стапарске бање је отказан до даљњег због лошег времена (киша). 

Време новог окупљања биће накнадно објављен. 

 

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

 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја  број: 601-03-

00033/4/2021-15 од 09.09.2021. донета је одлука да ученици 7. и 8. разреда у нашој општини 

пређу на комбиновани вид наставе – МОДЕЛ 2. Почетак наставе по овом моделу је у понедељак, 

13.09.2021. Предметна настава је по подне и у понедељак наставу похађа А група. 

 

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

 

Обавештење о почетку школске 2021/2022. године можете видети на линку почетак школске 

године Свечани пријем ученика ПРВОГ разреда биће организован 31.08.2021. године на школском 

игралишту испред фискултурне сале по групама. групе 

 

Напомена: У случају кише, пријем ће бити организован у фискултурној сали, у циљу спречавања 

вируса, обавезно је ношење маски за родитеље и ученике. 

 

Свечани пријем ученика припремног предшколског програма је у уторак 31.08.2021. године у 0900 

часова на школском игралишту испред фискултурне сале. 

 

Напомена: У случају кише, пријем ће бити организован у фискултурној сали, у циљу спречавања 

вируса, обавезно је ношење маски за родитеље и ученике. 

 

Пријем свих ученика ПЕТОГ разреда је уторак, 31.08.2021. године у 0930 часова у школском 

дворишту (главни улаз). 

 

Напомена: У случају кише, ученици одлазе у учионице (11. 12. и 20. - други спрат) одређене за 

њихов боравак у школској 2021/2022. години (у учионице их спроводи дежурни наставник). 

Ношење маски за ученике је обавезно. 


