
 

 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛА 
ШКОЛСКИ  КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022.  ГОДИНУ 

 Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној музичкој школи се остварују у току 
два полугодишта. 
 Прво полугодиште почиње у среду, 01.09.2021. године, а завршава се у четвртак, 
23.12.2021. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 17.01.2022. године, а завршава се у уторак, 
21.06.2022. године, а за завршне разреде у уторак, 07.06.2022. године. 
 Наставни план и програм за ученике основне музичке школе остварује се у току 39 радних недеља, 
а у претпоследњој и последњој  наставној недељи се изводе годишњи испити, док се за завршни разред 
остварује у току 37 радних недеља, а у претпоследњој и последњој  наставној недељи се изводе годишњи 
испити. 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 
Зимски распуст почиње у петак, 24.12.2021. а завршава се у петак, 14.01.2022. године. 
Пролећни распуст се почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 2022. године. 
Летњи распуст почиње у среду, 22.06.2022., а завршава се у петак, 31.08.2022.године. 
Саопштавање успеха ученика на крају првог полугодишта и подела ђачких књижица обавиће се 

у четвртак, 23.12.2021. године. 
Саопштавање успеха ученика на крају другог полугодишта и свечана подела сведочанства, 

ђачких књижица и похвалница обавиће се у уторак, 28.06.2022. године, а за ученике завршних разреда у 
среду, 08.06.2022. године. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим 
празницима у Републици Србији. У школи се обележава: Дан сећања на српске жртве у Другом светском 
рату, који пада у четвртак, 21.10.2021. године и радни је и наставни дан, Дан просветних радника, који 
пада у понедељак, 08.11.2021. године и радни је и наставни дан, Дан примирја у Првом светком рату, 
који пада у четвртак, 11.11.2021.године,као нерадни и ненаставни дан,  Свети Сава - Дан духовности, 
који пада у четвртак, 27. јануара 2022.године и радни је ненаставни дан, Сретење - Дан државности, који 
пада у уторак и среду, 15. и 16.02.2022, обележава се као нерадни и ненаставни дани. Дан сећања на жртве 
холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у четвртак, 22. 
априла 2022.године (пролећни распуст), Празник рада који пада у недељу, 01. и понедељак  02.05.2022. 
године, а преноси се на уторак,  03.05.2022., нерадни су и ненаставни дани, Дан победе, који пада у 
понедељак, 09.05.2022.године као радни и наставни дан и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у 
уторак, 28.06.2022. године. 

Дан школе пада у недељу 31.10.2021. а обележава се у петак, 29.10.2021. године, свечаним 
концертом, радни је и наставни дан. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да  не раде у дане 
верских празника: 

● православци - на први дан крсне славе; 
● припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно 

Јулијанском календару - на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка 
закључно са другим даном празника; 

● припадници Исламске заједнице – 2. маја 2022. године, први дан Рамазанског бајрама и 20. јула 2022. 
године, први дан Курбан-бајрама. 

● припадници Јеврејске заједнице – 16. септембра, на први дан Јом Кипура и 16 априла 2022., први 
дан Пасха или Песах. 
На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, школа је у 

обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или старатеље 
ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и изречене васпитно-
дисциплинске мере). Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку, или препорученом 
пошиљком. 

У среду, 06. октобра 2021. године настава се изводи према распореду часова за петак.  
У среду, 06. априла 2022. године настава се изводи према распореду часова за понедељак. 
Додатни и допунски рад планираће се и изводити средом, или по договору са ученицима. Школа је 

може да планира реализовање допунског и додатног рада са ученицима за време зимског распуста. О броју 
часова, обухвату и распореду извођења додатног и допунског рада, на предлог наставничког већа, одлучује 
директор. 

Годишњи испити и смотре  за све ученике одржаће се од 15. до 21.06.2022.године, а за ученике 
завршних разреда од 1. до 7.06.2022. године. 

Смотра на крају првог полугодишта одржаће се у периоду између, 13. и 17.12.2021. године. 
 Традиционални концерти ученика ће се одржати: у петак 29.10.2021. и у понедељак и уторак 20. 
и 21.12.2021. године у првом полугодишту.  У среду и четвртак 09. и 10.03.2022. године, и у петак, 
3.06.2022., понедељак и уторак 6. и 7.06.2022.  и у среду 8.6.2022.године у другом полугодишту.  
 Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада школе, по кварталима и полугодиштима,  
објављен је на следећој страници и чини његов саставни део. 


