
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е  

Драги ученици, родитељи и колеге, пред нама је нова школска година. 

НЕКА НАМ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА БАШ КАО ПРАВИ ПОЧЕТАК СВИМА 

ДОНЕСЕ БОЉЕ СУТРА. ЧЕСТИТАМО СВИМА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 

2022/23.ГОДИНЕ. 

Распоред смјена за прву седмицу школске 2022/23. године од четвртка, 

1.9.2022. године: 

ПРВА СМЈЕНА улази у 7:20 часова и планирана је за II, IV, VI, VIII разред (смјене 

се мијењају на седмичном нивоу). 

МЕЂУСМЈЕНА улази у 10:50 часова и планирана је за I разред (смјене се неће 

мијењати током школске године и ученици првог разреда ће у школу долазити 

у 10:50 часова током цијеле школске године). 

У четвртак, 1.9.2022. године, у 12:00 часова, првог школског дана, ЂАЦИ 

ПРВАЦИ ће доћи у пратњи једног родитеља и тога дана ће се упознати са 

својом учитељицом у учионици у којој ће боравити током цијеле школске 

године.  

ДРУГА СМЈЕНА улази у 13:20 часова и планирана је за  V, VII, IX разред (смјене 

се мијењају на седмичном нивоу). 

Ученици III разреда улазе у 14:20 у школу (смјене се мијењају на седмичном 

ниову). 

РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА УЧЕНИКЕ: 

I и II разреда од 6:45 до 17:00 часова 

*Улазак ученика у школу 

Разредна настава – ученички улаз „А“ 

Предметна настава – службени улаз „Б“ 



*Први школски дан ученици ће прва два школска часа провести са својим 

одјељењским старјешинама у учионицама према сљедећем распореду (од 

трећег часа наставни процес се одвија према распореду часова): 

II разред 

II1 – уч.бр.31 

II2- уч.бр.32 

II3 – уч.бр.33 

II4 – уч.бр.34 

IV разред 

IV1 – уч.бр.40 

IV2 – уч.бр.21 

IV3 – уч.бр.22 

IV4 – уч.бр.23 

IV5 – уч.бр.24 

VI разред 

VI1 – уч.бр.1 

VI2 – уч.бр.2 

VI3 – уч.бр.3 

VI4 – уч.бр.4 

VIII разред 

VIII1 – уч.бр.11 

VIII2 – уч.бр.12 

VIII3 – уч.бр.13 

VIII4 – уч.бр.14 

VIII5 – уч.бр.20 

                 *****СРЕЋАН ПОЧЕТАК!!!                  

III разред 

III1 - уч.бр.31 

III2- уч.бр.32 

III3– уч.бр.33 

III4– уч.бр.34 

V разред 

V1– уч.бр.21 

V2– уч.бр.22 

V3– уч.бр.23 

V4– уч.бр.24 

VII разред 

VII1– уч.бр.11 

VII2– уч.бр.12 

VII3– уч.бр.13 

VII4– уч.бр.14 

VII5 – уч.бр.20 

IX разред 

IX1– уч.бр.1 

IX2– уч.бр.2 

IX3– уч.бр.3 

IX4 - уч.бр.4 

 

                 УПРАВА ШКОЛЕ 


