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На основу члана 37. Закона о основном одгоју и образовању - пречишћени текст („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 10/20 и 8/21) и члана 42. Закона о средњем образовању и одгоју - пречишћени текст („Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 10/21 и 8/21) министар образовања и науке Тузланског кантона доноси

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
1. Школска 2021/2022. година траје од 01.09.2021. године до 31.08.2022. године.
2. Настава се реализује по полугодиштима и траје 185 радних дана, с тим да се наставни програмски садржаји
реализују у оквиру 175 наставних дана.
3. Настава у завршном разреду основне школе траје 170 радних дана, с тим да се наставни програмски садржаји
планирају и реализују у оквиру 160 наставних дана.
4. Настава у завршном разреду средње школе траје 160 радних дана, с тим да се наставни програмски садржаји
планирају и реализују у оквиру 150 наставних дана.
5. Настава у првом полугодишту почиње првог радног дана у септембру, односно у сриједу 01.09.2021. године,
а завршава посљедњег радног дана у децембру 2021. године, односно у петак 31.12.2021. године (87 радних дана).
6. Зимски одмор/распуст за ученике траје четири седмице и то од понедјељка 01.01.2022. до петка 28.01.2022.
године.
7. Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак 31.01.2022. године и траје до сриједе 17.06.2022. године
(98 радних дана), а друго полугодиште траје до 30.06.2022. године.
8. Настава у другом полугодишту у првом разреду основне школе почиње у понедјељак 31.01.2022. године и
траје до петка 10.06.2022. године (93 радних дана).
9. Настава у другом полугодишту у завршном разреду основне школе почиње у понедјељак 31.01.2022.
године и траје до петка 27.05.2022. године (83 радних дана).
10. Настава у другом полугодишту у завршном разреду средње школe почиње у понедјељак 31.01.2022.
године и траје до петка 13.05.2022. године (73 радних дана).
Напомена:
У складу са чланом 39. Закона о основном одгоју и образовању и 46. Закона о средњем образовању и одгоју
школа је дужна реализовати наставни план и програм, односно годишњи фонд наставних часова, ако се утврди да
није остварен наставни план и програм, односно годишњи фонд наставних часова мора се настава продужити док
се не оствари годишњи фонд наставних часова.
11. Школа може изузетно, према потреби, у складу са чланом 38. став 5. Закона о основном одгоју и образовању
- пречишћени текст („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/21 и 8/21) и чланом 43. став 5. Закона о
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20 и 8/21) у
оквиру једне радне суботе у току мјесеца организовати додатну и допунску наставу, рад секција и ученичких
организација, као и надокнаду наставе у складу са одлуком Министарства.
12. Обавезне сједнице наставничког вијећа и одјељенских вијећа одржати у септембру 2021. године као и
јануару, мају, јуну и августу 2022. године.
13. Школа не ради у вријеме међународних празника:
Нова Година (1. и 2. јануар),
Међународни празник рада (1. и 2. мај).
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14. Школа не ради у вријеме државних празника:
- Дан државности Босне и Херцеговине (25. новембар) и
- Дан независности Босне и Херцеговине (1. март).
15. Школа не ради за вријеме вјерских празника један дан у случају када школу похађа преко 50% ученика исте
националности, с тим да ученици и запосленици, који славе вјерски празник, имају право да оправдано изостану
један дан и када школа организује наставу за вријеме вјерских празника, а у складу са чланом 54. став 3. Закона о
раду („Службене новине ФБиХ“, број: 26/16). Вјерски празници:
-

Рамазански бајрам (_______),
Курбан бајрам (_______),
Католички Божић (25.12.2020.),
Православни Божић (07.01.2021.),
Песах (_______),
Ускрс (_______),
Васкрс (_______),

Напомена: 5. октобар Свјетски дан учитеља обиљежава се као радни ненаставни дан.
16. Годишњим програмом сваке школе планирају се:
-

Дан школе (________),
Излети (________),
Екскурзије (________),

17. Значајни датуми:
-

09.02. - Међународни дан образовања;
10.02. - Дан сигурнијег Интернета;
21.02. - Међународни дан матерњег језика;
20.03. - Међународни дан среће;
21.03. - Свјетски дан поезије;
21.03. - Дан заштите шума;
21.03. - Дан посвећен особама са Дауновим синдромом;
22.03. - Дан заштите вода;
27.03. - Свјетски дан позоришта;
04.04. - Међународни дан борбе против мина;
01.04. - Свјетски дан борбе против алкохолизма;
02.04. - Дан дјечије књиге;
07.04. - Свјетски дан здравља;
08.04. - Свјетски дан Рома;
12.04. - Међународни дан дјеце улице;
18.04. - Међународни дан споменика;
22.04. - Дан планете Земље;
23.04. - Свјетски дан књиге;
08.05. - Дан Црвеног крижа;
09.05. - Дан Европе;
09.05. - Дан побједе над фашизмом;
15.05. - Међународни дан породице;
22.05. - Међународни дан биодиверзитета;
31.05. - Дан непушача;
05.06. - Свјетски дан заштите околиша;
26.06. - Дан борбе против дрога;
12.08. - Међународни дан младих;
08.09. - Дан борбе против неписмености;
15.09. - Међународни дан демократије;
16.09. - Међународни дан заштите озонског омотача;
21.09. - Међународни дан мира;
22.09. - Дан без аутомобила;

