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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 

2022/23. ГОДИНИ 

 

 

Школски календар ЈУ ОШ „Иво Андрић“ (даље Школски календар) урађен је у складу са Законом 

о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 81/22) члан 50. и 52. и 

Правилником о школском календару за школску 2022/23. годину којим се утврђује вријеме и трајање 

васпитно-образовног рада („Службени гласник Републике Српске“ број 66/22).  

 

             Школска 2022/23. година почиње 1.септембра 2022. године и траје до 31. августа 2023. године. 

Наставни процес почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године и завршава се најкасније у петак, 23. јуна 

2023. године, а за ученике завршног разреда најкасније у петак, 9. јуна 2023. године. 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава у петак, 30. децембра 2022. 

године (укупно 86 радних и наставних дана). 

 Понедјељак, 21. новембар 2022. године је празнични и нерадни дан. Одјељењски старјешина у 

одјељењску књигу уписује сљедећи садржај: Дан успостављања Општег оквирног споразума за 

мир у БиХ и потписује се. Не уписују се ни редни број дана, ни бројеви часова, нити наставне 

јединице.  

Зимски распуст за ученике почиње у понедјељак, 2. јануара 2023. године, а завршава у петак, 20. јануара  

2023. године.  

Друго полугодиште почиње у понедјељак, 23. јануара 2023. године, а завршава најкасније, према 

Правилнику о школском календару, у петак 23. јуна 2023. године, док друго полугодиште за ученике 

деветог разреда завршава најкасније у петак 9. јуна 2023. године. 

 Петак, 27. јануар 2023. године је радни и ненаставни дан. Одјељењски старјешина у одјељењску 

књигу уписује редни број дана и сљедећи садржај: Свечано обиљежен дан посвећен Светом Сави 

и потписује се. Не уписују се бројеви часова, нити наставне јединице. 

Прољећни распуст за ученике почиње од понедјељка, 10. априла и траје до петка, 14. априла 2023. године.  

 Понедјељак, 17. април 2023. године је празнични и нерадни дан. Одјељењски старјешина уписује 

сљедећи садржај: Васкршњи понедјељак и потписује се. Не уписују се ни редни број дана, ни 

бројеви часова, нити наставне јединице.  

 

 Понедјељак, 1. мај и уторак, 2. мај 2023. године су празнични и нерадни дани. Одјељењски 

старјешина уписује сљедећи садржај: Први мај – празник рада и потписује се. Не уписују се ни 

редни број дана, ни бројеви часова, нити наставне јединице.  

 

 Понедјељак, 8. мај 2023. године је радни и наставни дан. Одјељењски старјешина уписује у 

напомену сљедећи садржај: Свечано обиљежена крсна слава школе – Марковдан и потписује се. 

Уписује се редни број дана, предмет, број часова и наставна јединица.  

 

 Уторак, 9. мај 2023. године је празнични и нерадни дан. Одјељењски страјешина уписује сљедећи 

садржај: Дан побједе над фашизмом и потписује се. Не уписују се ни редни број дана, ни бројеви 

часова, нити наставне јединице.  
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 НАДОКНАДА ЧАСОВА:  

 Четвртак, 18. мај 2023. године се ради по распореду од уторка 

 Сриједа, 24. мај 2023. године се ради по распореду од понедјељка. 

 Четвртак, 1. јун 2023. године се ради према распореду часова од понедјељка. 

Измјене у распореду важе за све ученике од 1. до 9. разреда! 

 

Са извођењем наставе у другом полугодишту у ЈУ ОШ „Иво Андрић“ Бања Лука планира се завршити: 

 за ученике деветог разреда у четвртак, 1. јуна 2023. године – укупно 171 радни дан, односно 170 

наставних дана; 

 за ученике од првог до осмог разреда наставни процес би се завршио у четвртак, 15. јуна 2023. 

године – укупно 181 радни дан, односно 180 наставних дана. 

 

НАСТАВНЕ САДРЖАЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ПОТРЕБНО ЈЕ ПЛАНИРАТИ 

ПРЕМА СЉЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ: 

 
септембар октобар новембар децембар 

1.полуг

одиште 
јануар фебруар март април мај јун 

2.полуг

одиште 
укупно 

П 4 5 3 4 16 2 4 4 2 5 1 18 34 
У 4 4 5 4 17 2 4 4 3 4 - 17 34 
С 4 4 5 4 17 1 4 5 3 4 - 17 34 
Ч 5 4 4 5 18 1 4 5 3 3 - 16 34 
П 5 4 4 5 18 0 4 5 3 4 - 16 34 

у
к
у

п
н

о
 

22 21 21 22 86 6 20 23 14 20 1 84 170 

(табеле су урађене са планираним надокнадама часова и не подударају се са датумима и данима 

у календару за 2023. годину) 

 

НАСТАВНЕ САДРЖАЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ПОТРЕБНО ЈЕ 

ПЛАНИРАТИ ПРЕМА СЉЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ: 

 
септембар октобар новембар децембар 

1.полуг

одиште 
јануар фебруар март април мај јун 

2.полу

годиш

те 

укупно 

П 4 5 3 4 16 2 4 4 2 5 3 20 36 
У 4 4 5 4 17 2 4 4 3 4 2 19 36 
С 4 4 5 4 17 1 4 5 3 4 2 19 36 
Ч 5 4 4 5 18 1 4 5 3 3 2 18 36 
П 5 4 4 5 18 0 4 5 3 4 2 18 36 

у
к
у

п

н
о
 

22 21 21 22 86 6 20 23 14 19 12 94 180 

(табеле су урађене са планираним надокнадама часова и не подударају се са датумима и данима 

у календару за 2023. годину) 
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ПРАЗНИЦИ (4 дана): 

- Понедјељак, 21. новембар 2022. године – Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир 

у БиХ 

- Понедјељак, 17. април 2023. године - Васкршњи понедјељак 

- Понедјељак, 1. мај и уторак, 2. мај 2023. године – Први мај – празник рада 

- Понедјељак, 9. мај 2023. године – Дан побједе над фашизмом 

 

РАДНИ НЕНАСТАВНИ ДАНИ (1 дан): 

- Петак, 27. јануар 2023. године – Дан обиљежавња личности и дјела Светог Саве  

 

НАПОМЕНА: 

- Сходно Наставном плану и програму,  у току првог полугодишта реализоваће се јесењи излети (за ученике 

I, II и III разреда у Парк Младена Стојановића, за ученике IV и V разреда на тврђаву Кастел, а за ученике 

од VI до IX разреда у Трешњик) и у другом полугодишту прољећни крос – Спортски дан. 

- Током другог полугодишта, сходно члану 61. Закона о основном васпитању и образовању, школа ће у 

оквиру својих могућности  организовати проширени програм (једнодневни излет за ученике I, II, III, IV, VI, 

VII и IX разреда, школу у природи за ученике V разреда и екскурзију за ученике VIII разреда).  

 

У Школском календару нису уврштени дани пробне мале матуре и мала матура за ученике деветог разреда.  

Ако се буде организовало и проводило екстерно вредновање постигнућа ученика петог разреда и пробна и 

мала матура за ученике деветог разреда, а које организује РПЗ Републике Српске Школски календар ће 

претрпјети измјене. Са евентуалним промјенама у Школском календару рада ученици и наставници ће бити 

благовремено упознати. 

Подјела Увјерења о успјеху свих ученика на крају првог полугодишта планирана је за сриједу, 4. 

јануарa 2023. године. 

Подјела свједочанстава за ученике деветог разреда на крају другог полугодишта планира се за 

четвртак, 8. јуна 2023. године.  

Припремна настава за ученике деветог разреда упућене на поправни испит планира се у периоду од 

понедјељка, 5. јуна до петка, 9. јуна 2023. године. Писмени дио поправног испита био би одржан у 

понедјељак 12. јуна 2023. године, а усмени дио у уторак, 13. јуна 2023. године. Подјела свједочанстава за 

ученике деветог разреда који су били упућени на поправни испит планирана је за петак, 16. јуна 2023. 

године.  

Подјела ђачких књижица и свједочанстава ученицима од првог до осмог разреда на крају другог 

полугодишта планирана је за петак, 23. јуна 2023. године.   

Припремна настава за ученике упућене на поправни испит на крају другог полугодишта планирана 

је за период од понедјељка, 21. августа 2023. године до петка, 25. августа 2023. године.  Писмени дио 

поправног испита био би одржан у понедјељак, 28. августа 2023. године, а усмени дио у уторак, 29. августа 

2023. године. Подјела свједочанстава послије одржавања поправних испита била би извршена у сриједу, 30. 

августа 2023. године. 

Директор школе, 

Жељка Опачић 

 


