
O B A V I J E S T 

 

 
NASTAVNA GODINA 2020./2021. ZAVRŠAVA u petak 18. lipnja 2021. 

PRODUŽENI BORAVAK ZAVRŠAVA S RADOM TAKOĐER 18. lipnja 

2021.  

 

DOPUNSKi  RAD  za učenike/ce  4. – 8. razreda, koji imaju 1 ili 2 negativne 

ocjene, održavat će se svaki dan od  23. lipnja 2021.g.  od 8:00-9:30. 

Tko ne ispravi ocjenu za vrijeme dopunske nastave u satnici koju će odrediti 

Učiteljsko vijeće (10-25 sati), uz obvezno dolaženje u ŠKOLU, NE NA 

DALJINU, bit će upućen na  popravni rok. 

  

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI UČENICIMA 8.a i 8.b  RAZREDA 

ODRŽAT ĆE SE U DVORANI ŠKOLE, 30. lipnja 2021.(srijeda) u 10:30.  

 

PODJELA SVJEDOŽBI ZA UČENIKE/CE  1. – 4. RAZREDA  bit će 30. 

lipnja 2021. (srijeda)  u  9 sati. 

 

PODJELA SVJEDODŽBI ZA UČENIKE/CE  5.- 7. RAZREDA  bit će 30. 

lipnja 2021. (srijeda)  u  9:30. 

Učenik ili roditelj treba potpisati preuzimanje svjedodžbe. 

 

Od rujna će svi razredi raditi sve predmete po novom Kurikulumu (Škola za 

život) osim predmeta Geografija u 8. razredu. 

Ministarstvo će svim učenicima od 1. do 8. razreda kupiti sve udžbenike za 

obvezne i izborne predmete. Učenike će knjige dočekati prvi dan nastave u 

školi. 

Radne bilježnice, mape i kutije za Tehničku kulturu će kupiti  roditelji ili Grad o 

čemu će naknadno biti obavijest na mrežnoj stranici škole.             

  

POPISI OBVEZNIH UDŽBENIKA  i dodatnih sredstava bit će objavljeni 

na mrežnoj stranici naše škole te na vratima škole najkasnije do 15. srpnja 

2021. Istaknuti će biti udžbenici koje dobivate od Ministarstva, a ostalo će 

kupiti Grad i roditelji.  

 

NOVA ŠKOLSKA GODINA  2021./2022. POČINJE 6. RUJNA 2021.godine 

(PONEDJELJAK). 

 

Sve obavijesti o početku školske godine 2021./2022. bit će na vratima i mrežnoj 

stranici škole iza 25. kolovoza 2021.g..                  



 

Svi učenici trebaju vratiti knjiže u školsku knjižnicu na vrijeme te udžbenike u 

trim-kabinetu 18. lipnja 2021.(petak) iza nastave prema posebnom 

rasporedu koji se nalazi na mrežnoj stranici i vratima škole. 

 

U PRODUŽENI BORAVAK u 2021./2022. zbog prostora idu samo učenici 1., 

2. i 3.razreda.  

Molim prijaviti se u Gradsko poglavarstvo do kraja srpnja 2021. Natječaj i 

dokumente koje roditelj predaje su na mrežnoj stranici Grada i naše škole. 

 

Želim vam ugodan odmor! 

 

 

 

U Slavonskome Brodu 14. lipnja 2021. 

 

 

                                                Ravnateljica: Ana Blagović 


