
  I Z V E D B E N I   K A L E N D A R  Z A 
ŠKOLSKU  GODINU  2016./2017. 

 
1.  polugodište  traje od 5. rujna  do 23. prosinca 2016. 
2.  polugodište traje od 12. siječnja do 14. lipnja 2017.   
 zimski odmor  traje od 27. prosinca 2016. do 11.siječnja  2017. 
 proljetni odmor traje od 13.  do 21. travnja 2017.  
 ljetni odmor počinje 16. lipnja  2017. 

 
 

1. POLUGODIŠTE 
                                       (od 5. rujna do 23. prosinca 2016.) 
 

 
5. rujna 2016. (ponedjeljak) početak nastave 

 
rujan 2016. 
 
 
28. rujna 2016. 

Inicijalni ispiti iz matematike, hrvatskog i 
stranih jezika 
 
NV-Godišnji plan i program 2016./17., 
Kurikulum 2016./17. i Izvješće  o stanju i 
uspjehu za 2015./16. 
 

listopad 2016.  
 
31. listopada 2016. 
 
1. studenoga 2016. 
 
4. studenoga 2016. (petak) 
 
4.studenoga 2016. (petak ) 
 
 

jednodnevni izlet u Osijek i Kopački rit 
 
nenastavni dan 
 
Svi sveti 
 
kvartalna sjednica 
 
individualni razgovori nastavnika i 
roditelja 

21.prosinca 2016. ( srijeda ) 
 

sjednica RV, sjednica NV 

19. do 23. prosinca 2016. ( ponedjeljak do petak) 
 
23.prosinca 2016. ( petak ) 

„Božić u školi“ 
 
završetak nastave u 1. polugodištu 
 

27.prosinca 2016. (utorak) 
 

početak zimskog odmora učenika 

11. siječnja 2016. (srijeda) završetak zimskog odmora učenika 
 
 
 
 
 



2. POLUGODIŠTE 
                                       (od 12. siječnja   do 14. lipnja 2017.) 

 
12. siječnja 2017. (četvrtak) početak nastave u drugom polugodištu 

 

29. ožujka 2017. (srijeda) 
 
29. ožujka 2017. (srijeda) 

kvartalna sjednica 
 
Individualni razgovori nastavnika i 
roditelja 

13. travnja 2017. (četvrtak) početak proljetnog odmora učenika 

16. travnja 2017. (nedjelja) Uskrs 

17. travnja 2017. (ponedjeljak) 
 
21. travnja 2017. (petak) 
 
svibanj 2017. 

Uskrsni ponedjeljak 
 
završetak proljetnog odmora učenika 
 
višednevna Nastava na putu  
 

1. svibnja 2017. (ponedjeljak) Praznik rada 

  
14. lipnja 2017. (srijeda) 
 
14. lipnja 2017. (srijeda) 
 
15. lipnja 2017.(četvrtak) 
 
16. lipnja 2017. (petak) 
 
19. do 30. lipnja 2017.  
 
3. srpnja  2017. (ponedjeljak)  
 
lipanj i srpanj 2017. 
 
 
23. kolovoza 2017.  
 
24. kolovoza 2017.  
 
31. kolovoza 2017.  

sjednica RV, sjednica NV  
 
završetak nastavne godine  
 
Tijelovo 
 
početak ljetnog odmora učenika 
 
dopunski rad 
 
Nastavničko vijeće 
 
upisi u 1. Razred prema kalendaru 
MZOS-a 
 
popravni ispiti -drugi rok - upisi u 1. 
razred prema kalendaru MZOS-a 
Nastavničko vijeće 
 
završetak školske godine 2016./17. 
 
 

Sjednice Nastavničkog vijeća održavaju se jednom mjesečno, a po potrebi i češće. 
 
 


