
 

Летопис Основне школе " Слободан Секулић " Ужице за школску 2017/2018. Годину 

 

НАПОМЕНА: Школски програм и остали документи о организацији рада Школе, 

налазе се на страници ДОКУМЕНТА овог портала. 

 

Од 01. септембра 2017. године, наша школа ради са електронским дневницима. Ушли смо 

у пилот пројекат са још 40 школа у Србији које раде са електронским дневницима. 14. 

септембар 2017. године. Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним 

редом: - разматрање и усвајање предлога Акционих планова ШРП а и самовредновања за 

школску 2017/18. - разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 

2016/2017. годину - разматрање и усвајање предлога анекса Школског програма рада за 

2017/2018. годину. - Усвајање Годишњег плана рада за школску 2017/2018. - Усвајање плана 

стручног усавршавања за наредну годину. 15. септембар 2017. године Одржане су седнице 

Савета родитеља и Школског одбора. 03. октобар - 07. октобар 2017. године Одржана је 

недеља спорта. 11. октобар 2017.године Састанак тима за заштиту деце/ ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. 12. октобар 2017. године Одржано је Одељенско веће 

одељења 8-4. 18. октобар 2017. године Одржана је седница Педагошког колегијума. 18. 

октобар 2017. године Одржан је састанак Стручног тима за инклузију. 04. новембар 2017. 

године Ученици 5 их разреда су у пратњи наставника Драгана Ивановића и Владимира 

Аничића извели шетњу преко градске плаже и кроз тунела а као саставни део наставе 

предмета Обавезне физичке активности. 08. новембар 2017. године Одржане су седнице 

Одељенских већа поводом завршетка Првог класификационог периода. Данас је и Дан 

замене улога. 14. новембар 2017. године Одржана је седница Наставничког већа. 15. 

новембар 2017. године Одржана је седница Школског Одбора и Савета родитеља. 22 и 29. 

новембар 2017. године Наша школа је узела учешћа у online предавањима на сајту 

www.tijana.rs, у оквиру пројекта " Гледај Webinar, буди безбедан " 9. децембар 2017. године 

У оквиру предмета Обавезне физичке активности, одржане су игре без граница ученика 5 

их разреда. 14. децембар 2017. године Одржана је седница Педагошког колегијума. 30. 

децембар 2017. године - 09. децембар 2018. године Први део зимског распуста. 26. јануар 

2018. године Одржана је седница Педагошког колегијума. 27. јануар 2018. године Прослава 

школске славе Свети Сава. 01. фебруар 2018. године Одржане су седнице Одељенских већа. 

02. фебруар 2018. године Одржана је седница Наставничког већа после које је одржан 

семинар о Оцењивању. Подела ђачких књижица. 19. фебруар 2018. године Одржана је 

седница Наставничког већа поводом завршетка првог полугодишта. 22. фебруар 2018. 

године Одржана је седница Школског одбора. 24. фебруар 2018. године У нашој школи је 

одржано Општинско такмичење из Математике. 3 и 4. март 2018. године Одржан је 



 

дводневни семинар запослених на тему ,, Усавршавање компетенција наставника за 

савремено праћење и вредновање постигнућа ученика ." 19. март 2018. године 

Организовано је гледање едукативне представе о безбедности на интернету под називом :,, 

Како да најлакше упропастите свој живот онлајн. ". У оквиру кампање ИТ караван. 25. март 

2018. године Окружно такмичење из математике у просторијама наше школе. 02.- 04. април 

2018. године Пролећни распуст. 13. и 14. април 2018. године Пробни завршни испит 19. 

април 2018. године Трећи класификациони период. 20. и 21. април 2018. године екскурзије 

6 их разреда. 19. и 21. април 2018. године Екскурзије 8 их разреда 14. април 2018. године 

Екскурзије 5 их разреда 25. април 2018. године Одељенска већа поводом завршетка трећег 

класификационог периода. 26. април 2018. године Седница Наставничког већа. 27. април 

2018. године Екскурзија седмих разреда 09. мај 2018.године Прослава дана школе. 11.мај 

2018.године Седница Наставничког већа 24. мај 2018.године Седница Наставничког већа 

26. мај 2018.године Наставна субота - надокнада петка са екскурзије. 31. мај 2018.године 

Одељенска већа 8 их разреда. 4.- 8. јун 2018. године Припремна настава за ученике осмих 

разреда који су упућени на поправни испит. 12. јун 2018. године Седнице Одељенских већа 

8 их разреда за ученике који су %. 

 

Ужице: 31.08.2018. године 

администратор летописа школе 

 

Никола Сокић с.р. 

 


