РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗA ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Бања Лука, јули 2021. године

На основу члана 50. став 6. Закона о основном васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 76. став 2.
Закона о републичкој управи (,,Службени гласник Републике Српске”, број 115/18),
министар просвјете и културе, ___ јула 2021. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗA ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се вријеме остваривања васпитно-образовног рада,
вријеме и трајање школског распуста за ученике у школској 2021/2022. години у основној
школи, основној школи за дјецу са сметњама у развоју, музичкој школи и балетској
школи (у даљем тексту: школа).
Члан 2.
(1) Школска 2021/2022. година почиње 1. септембра 2021. године и траје до 31.
августа 2022. године.
(2) Настава у првом полугодишту почиње у сриједу, 1. септембра 2021. године, а
завршава се у четвртак 30. децембра 2021. године.
(3) Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак, 24. јануара 2022. године,
a завршава се најкасније у петак 24. јуна 2022. године, док се за ученике завршног разреда
школе настава завршава најкасније у петак 10. јуна 2022. године.
(4) Током трајања школске године школа треба да реализује све активности у
складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе, Законом о
основном васпитању и образовању (у даљем тексту: Закон) и подзаконским прописима из
области основног васпитања и образовања.
Члан 3.
(1) У току школске године ученици имају зимски, прољећни и љетни распуст.
(2) Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у
петак, 21. јануара 2022. године.
(3) Прољећни распуст траје од понедјељка 18. априла до петка 22. априла 2022.
године.
(4) Љетни распуст траје од завршетка наставе у школској 2021/2022. години до
почетка наставе у школској 2022/2023. години.
Члан 4.
Школа, у складу са законом којим се одређују дани празника у Републици Српској,
не организује рад у дане који су прописани као нерадни дани.

Члан 5.
(1) Школа, у складу са овим правилником, доноси школски календар васпитнообразовног рада (у даљем тексту: школски календар), којим детаљније одређује распоред
организовања рада школе:
1) наставу,
2) ваннаставне активности и
3) друге активности, у складу са наставним планом и програмом, годишњим
програмом рада школе, Законом и подзаконским прописима.
(2) Школа може, у складу са годишњим програмом рада школе и школским
календаром, наставну годину завршити и прије прописаног рока, под условом да је
реализовала наставни план и програм и предвиђени фонд часова.
(3) Уколико има оправданих разлога за одступање од одредаба прописаних овим
правилником, школа је дужна да претходно затражи сагласност Министарства просвјете и
културе.
Члан 6.
Директор школе одговоран је за:
1) праћење реализације школског календара и
2) усклађивање времена реализације наставног плана и програма са школским
календаром.
Члан 7.
Табеларни преглед школског календара за школску 2021/2022. годину налази се у
Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
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