
Летопис Основне школе “ Слободан Секулић “ Ужице за школску 2018/2019. годину 

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

на страници ДОКУМЕНТА овог портала. 

У новој школској години, од 01. септембра 2018. године, нашу школу похађа 594 ђака у 24 

одељења. 

31. август 2018. године. Одржана је прва седница Педагошког колегијума у овој школској 

години као и састанак тима за Самовредновање. 

11. септембар 2018. године Одржана су Одељенска већа петих разреда с циљем упознавања 

наставника са новим ученицима. Подршку и савете пружили учитељи садашњих петака. 

13. септембар 2018. године Одржана је седница Наставничког већа. 

17. септембар 2018. године Одржана је седница Савета родитеља а затим Школски одбор. 

01– 05. октобар 2018. године Недеља спорта. 

20, 21 и 22. октобар 2018. године У Петници код Ваљева је одржан семинар за наставнике 

Информатике, коме су присуствовала оба наставника из наше школе. Семинар је повезан са 

донацијом 9 рачунара кабинету за Информатику од стране Ротари клуба. 

09. октобар 2018. године Поводом Дана града Ужица, 9. октобра 2018. ученици V, VI и VII 

разреда наше школе, у организацији професорке ликовне културе Наде Цветић, 

присуствовали су Свечаној седници Дана Града у Народном позоришту Ужице, а 11. 

октобра посетили су изложбу скулптура српске вајарке, редовног члана САНУ, Олге Јеврић 

у Градској галерији Ужице. Истог дана присуствовали су и свечаном концерту и ГКЦ-у, где 

су уживали у извођењу концерта дуа „So Cookie“ (Соња Калајић, виолина/кастањете и 

Александра Курилић, виола). У оквиру прославе Дана града Ужица Школу је посетила 

делегација просветних радника из града Курска у друштву Бранислава Митровића, 

председника Скупштине града Ужица и нашег колеге господина Мијаиловића, професора 

руског језика. Разлог посете је размена искустава примера добре праксе. Тенденција је 

успостављање сарадње између наше школе и једне од основних школа у Курску. 

25. октобар 2018. године Одржана је седница Наставничког већа. 

30. октобар 2018. године Састанак Тима за инклузивно образовање ( Весна Богосављевић, 

Александра Савић, Стана Курћубић и Јасмина Филиповић. ) Дневни ред : усвајање 

индивидуалних планова подршке на нивоу школе за текућу школску годину. Састанак 

чланова Педагошког колегијума. Дневни ред : 1.Усвајање плана контролних вежби и 

писмених задатака. 2.Упознавање са планираним активностима тимова за самовредновање. 

3.План реализације часова предметне наставе у четвртом разреду. 4.Усвајање плана 

припреме за Завршни испит. 5.Усвајање плана реализације садржаја рада у време спортских 

недеља. 6.Усвајање индивидуалних планова подршке на нивоу школе. Састанак Тима за 



обезбеђивање квалитета и развој установе ( Весна Богосављевић, Јелена Радовановић, 

Станојла Цветковић и Александра Савић.) 

02. новембар 2018. године Трибина за ученике седмих разреда као и наставнике на тему: „ 

Превенција наркоманије“. 

03. и 04. новембар 2018. године Одржан је семинар за наставнике у просторијама наше 

школе по називом : „ Креативан рад са ученицима на превенцији злоупотребе 

психоактивних супстанци.“. 

08. новембар 2018. године Одељенска већа која су одржана поводом завршетка првог 

класификационог периода. 

09. – 12. новембар 2018. године Јесењи распуст. 

20. новембар 2018. године Седница Наставничког већа са дневним редом : – анализа успеха 

ученика на крају првог класификационог периода. – анализа постигнућа ученика осмог 

разреда на Завршном испиту – анализа остварења Наставног плана и програма. – Усвајање 

програма прославе Школске славе и Дана школе. 

01. децембар 2018. године Наставна субота, надокнада за 31 децембар, распоред од 

понедељка. 

06. децембар 2018. године Састанак тима за инклузију. 

14. децембар 2018. године Одељенска већа одељења 8-1 и 8-3. 

Од 31. децембра 2018. године до 08. јануара 2019. године Први део зимског распуста за 

ученике. 

15. јануар 2019. године Седница Наставничког већа : предлагање наставника за Светосавску 

награду Града Ужица. 

24. јануар 2019. године Седница Наставничког већа: договор око прославе школске славе и 

предлог чланова Наставничког већа за кандидата за директора школе. 27. јануар 2019. 

године Прослава школске славе Свети сава. Нашој школи је додељена Светосавска награда. 

Свечаном уручењу награде у Београду је присуствовао директор школе Рафајло Јелисавчић. 

31. јануар 2019. године Реализована су одељенска већа разредне наставе поводом краја 

првог полугодишта. 

01. фебруар 2019. године Одржана су одељенска већа предметне наставе. 

02. фебруар 2019. године Реализована је подела књижица ученицима за крај првог 

полугодишта. 



18. до 27. фебруар 2019. године Продужетак зимског распуста због епидемије грипа. 

26. фебруар 2019. године Одржана је седница Наставничког већа. 

02. март 2019. године Одржано је општинско такмичење из математике у просторијама 

наше школе. 

08. март 2019. године Одржана је седница Педагошког колегијума. 

11. март 2019. године Одржана је седница школског одбора. 

18. март 2019. године Актив за стране језике (енглески, француски и немачки језик), у 

сарадњи са наставником музичке културе, Владаном Абрамовић, учитељицом Јасминком 

Јојић и ученицима од IV до VIII разреда, уприличили су нам незаборавно вече. Јавни час, 

под називом „Музика повезује језике“ окупио је ученике, наставнике и родитеље, који су 

уживали у стиховима Жака Превера, Хајнриха Хајнеа и Вилијама Вордсворта, националним 

плесовима, мелодијама на клавиру, саксофону и виолини, које су нам ученици маестрално 

извели. 

22. март 2019. године Одржана је седница Наставничког већа. 

21. март 2019. године У просторијама Градског културног центра, одржано је такмичење у 

игри Играј за енергију а поводом обележавања дана енергетске ефикасности. Учешће су 

узели и ученици 6. разреда наше школе. 

23. март 2019. године Одржано је окружно такмичење из математике у просторијама наше 

школе. 

29. март 2019. године 

Ученици наше школе, са наставницом француског језика, обележили су Дане франкофоније 

кроз приредбу и закуску. Родитељи, ученици и наставници уживали су у извођењу 

перформанса на француском језику, презентацији француске културе, као и у дегустацији 

хране из француске књиге рецепата. 

02. април 2019. године 

Дана 2. априла 2019. нашу школу посетио је MAXI школски караван. Под слоганом 

„Чаролија здравије исхране“, кроз разноврсне, маштовите активности, млади водитељи 

едуковали су ученике I разреда о значају здравог живота и исхране. 

07. април 2019. године 

Дана 7. априла 2019. године, у ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини одржано је Окружно 

такмичење из историје. Наш ученик VI разреда, Владимир Лијескић, освојио је ТРЕЋУ 

награду! Браво за Владимира и наставника Милоша Рацића! 



15. април 2019. године 

Ученици наше школе постигли су изузетне резултате на окружном такмичењу из 

географије. Честитамо Немањи Делићу (VII) за освојено 1. место и пласман на републичко 

такмичење, Стефану Мијаиловићу(VII) и Јелени Стевановић (VIII) за освојено 2. место и 

Исидори Прљевић (VII) за освојено 3. место!!! Браво! Поносни смо на све вас и наставницу 

Јелену Турудић! 

08. мај 2019. године 

Одржана је седница Наставничког већа и Педагошког колегијума. 

 

22. априла 2019. године 

На дужност новог Директора Школе ступио је Александр Урошевић – професор разредне 

наставе. 

 

25. април 2019. године 

Наша Школа је била домаћин Окружног такмичења „Дечја карикатура Мали Пјер 2019“ под 

организацијом друштва пријатеља деце и Министарства просвете уз велико ангажовање 

наставнице Наде Цветић. 

 

09. мај 2019. године 

Дан школе, 9. мај обележили смо кратким програмом код бисте уз присуство родитеља, а у 

вечерњим сатима целовечерњим програмом представили смо сопствена умећа мноштву 

званица и родитеља. Учествовали су ученици, учитељи четвртог разреда (Љубица Аничић, 

Мица Митровић, Миломирка Петаковић), хор Школе на челу са наставницом Владаном 

Абрамовић, наставницие страних језика (Оливера Тејић, Невена Жеравчић Марковић, Ана 

Димитријевић), које су извеле јавни час. Такође, презентацију рада имале су и наставнице 

биологије и физике (Милева Рогић и Јелена Радовановић). 

Сарадња са Народним музејом Ужица. Учествовали смо у програму поводом обележавања 

Дана победе 9. маја (промоција школе, ученици четвртог разреда рецитовали Крваву бајку) 

 

29. мај 2019. године 

У нашој школи организовано је „Вече народног стваралаштва“ посвећено учењу етно-песме 

и старог заборављеног инструмента – гусала. У програму су учествовали ученици другог 

разреда продуженог боравка, певачке групе „Ужичанке“, Удружење за очување гусала и 

народне традиције „Право у жицу“, Илија Мирковић и Драган  Поповић.  Координатор 

перфоманса била је наша колегиница учитељицом Светланом Прљевић Миљковић. 

 

09.- 15 мај 2019. године 

Недеља спорта. Организован излета за ученике старијих разреда под називом „Излет са 

пешачењем до Стапарске бање“. У активности су укључени и бициклисти (40 ученика и 

наставник Владимир Аничић), пешаци (50 ученика и наставник Драган Ивановић), као и 

многи заинтересовани радници школе. 

 

27. мај 2019. године. 



Одржане су седнице: Наставничог већа, Школског одбора и савета родитеља. На седницама 

разматран и усвојен предлог да се Школа укључи у Пилот пројекат обогаћеног 

једносменског рада. 

 

28. маја 2019. године 

Ученици наше школе су освојили прво место на Градском такмичењу у пружању прве 

помоћи и реалистичког приказа повреда. Екипу наше школе представљали су ученици 

Зорана Павловић, Виолета Марковић, Филип Аџић, Урош Ерић, Ђурђа Бугариновић и 

Тапара Вујашевић, под диригентском палицом Милорада Јањушевића. 

 

31. мај 2019. године. 

Одржана је седница Одељенских већа осмих разреда. 

 

03. јун 2019. године. 

Одржана је седница педагошког колегијума. 

 

09. јун 2019. године 

Ученици 43 разреда путовали су у Београд ради преузимања награде (као апсолутни 

шампиони) у вези са конкурсом „Радионица баснописаца 2019“ Задужбина „Доситеја 

Обрадовића“. Цела активност је пропраћена медијски (емитовани су прилози и на 

телевизији и у штампаним медијима) тако да је значајно промовисана школа, рад и успеси 

ученика, као и рад учитељице Љубице Аничић, која заслужује све похвале. 

 

14. јун 2019. године. 

Одржана је седница Одељенских већа шестих, седмих и осмих разреда као и разредне 

наставе. 

 

17, 19 и 20. јун 2019. године. 

Пробни и завршни испит за ученике 8. разреда спроведен је у складу са упутством ШУ 

Ужице. Завршни испит у јуну (полагање, дежурство наставника, прегледање тестова, унос 

података…) протекао је без икаквих проблема, како у самој школи, тако и у школи у којој 

су наставници наше школе обављали дежурство и супервизиј. На опште задовољство све 

обавезе и задаци по том питању су одрађени беспрекорно, тачно, на време, прецизно, без и 

једне грешке. За ову активност поред ученика и свих запослених у школи највише су се 

истакли Снежана Матић, Алесандра Савић, Никола Сокић. 

 

24. јун 2019. године. 

Одржана је седница Наставничког већа. 

 

28. јун 2019. године. 

Извршена је подела сведочанстава, ђачких књижица, награда и похвалница ученицима, за 

крај школске 2018/ 2019. године. Школа је успела да обезбеди књиге и похвалнице за 

награђене ученике и новчани износ од 15000 динара као награда за ђака генерације. 

 

28 и 29. јун 2019. године. 

Предаја листе жеља ученика осмог разреда. 



 

15. август 2019. године 

Током месеца јуна и јула 2019. године је пројектована, израђена и тестирана рачунарска 

мрежа која ће бити део АМРЕС рачунарске мреже. Приступ рачунарској мрежи је омогућен 

у свакој просторији где постоје рачунари. Мрежа је реализована као жичана и бежична (у 

Србији прва урађена и пуштена у рад од 500 школа) 

 

20. август 2019. године. 

Одржана је седница Наставничког већа. 

 

22. август 2019. године. 

Одржана је седница педагошког колегијума. Направљен је план израде нових оперативних 

планова за наредну школску годину. 

 

23. август 2019.године 

На простору ОШ „Слободан Секулић“ – ИО Љубање одржан је девети традиционални камп 

у пружању прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења. На кампу су 

учествовале екипе Црвеног крста Ужице и Црвеног крста Стари Град. Камп је радног 

карактера, а посвећен је припремама екипа за предстојеће државно такмичење. 

 

25. и 28. август 2019. године. 

Поправни испити за ученике који су имали недовољне оцене у јуну месецу. 

 

28. август 2019. године 
Одржан састанак тима „Обогаћени једносменски рад“ (први). 

 

29. август 2019. године. 

-Одржана је седница Наставничког већа. 

-Одржан састанак тима „Обогаћени једносменски рад“ (други). 

 

31. август 2019. године. 

Завршетак школске 2018/2019. Године 

 

 

 

 

Ужице: 31.08.2019. године 

администратор летописа школе 

 

с.р. Никола Сокић 

 


