
 

 

Школски календар значајних активности 

школска 2022/2023. година 
 

***************************** 

Обавештавају се ученици и запослени да према Школском календару образовно васпитног 

рада за текућу школску годину, сретењски распуст почиње од 15. до 17. фебруара 2023. 

године, а први наставни дан је понедељак, 20. фебруар 2023. године – по уобичајеном 

распореду. 

Свим ученицима, родитељима и запосленима честитам државни празник и 

желим пријатан одмор. 

Александар Урошевић 

директор школе 
***************************** 

Обавештавамо Вас да ће се ОПШТИНСКО такмичење из МАТЕМАТИКЕ за ученике V, VI, 

VII и VIII разреда одржати у суботу, 04.02.2023. године са почетком у 1000 часова у 

ОШ“Слободан Секулић“ Ужице. 

Сви такмичари су обавезни да донесу изјаву потписану од стране родитеља о добровољном 

давању личних података детета. 

Изјаве такмичари носе са собом и предају дежурном наставнику у кабинету. 

Свака школа обезбеђује за прегледање такмичарских радова најмање по једног наставника. 

Уколико је број такмичара већи од 15, онда свака школа  обезбеђује по једног прегледача 

на сваких 15 такмичара. 

Пожељно је да ученици и наставници на дан такмичења дођу испред школе најкасније у 915 

часова, како би се благовремено извршиле припреме за такмичење. 

Наставници прегледачи треба да буду у школи најкасније у 1230 часова. 
 

***************************** 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
 

У складу са Законом о заштити ваздуха, и у складу са Планом квалитета ваздуха и 

краткорочним акционим планом града Ужица обавештавају се грађани о следећем: 

 

У урбаној зони града Ужица у предходних неколико дана због температурне инверзије у 

грејној сезони, а услед повећане потрошње енергената код свих ложишта и несмањеног 

интензитета саобраћаја  дошло је до драстичног погоршања квалитета ваздуха. Пошто се у 

наредни данима не очекује промена климатских услова обавештавају се грађани о следећем 

мерама које је неопходно предузети: 

 

- Смањити потрошњу енергената на минимално потребну меру 

- Користити искључиво сувих дрва код домаћинстава која се греју употребом чврстих 

горива 

- не убацивати пепео у контејнере са комуналним отпадом, 

- пепео пре одлагања охладити, 



 

- гасити „запаљене” контејнере - Када примете да контејнер гори отвореним пламеном или 

отпад непотпуно сагорева, грађани и инспекција могу да позову надлежне службе. Ако 

се запаљен контејнер налази поред стамбеног или пословног објекта, трафо станице, 

паркираног возила и сличних објеката, позивају број професионалне Ватрогасне 

јединице 193. Уколико се запаљен контејнер налази на месту где није угрожена имовина, 

већ токсични гасови стварају здравствене проблеме, грађани позивају телефон 592-492- 

Комунална полиција града Ужица 
- смањити коришћење возила у приватне сврхе, 

- користити јавни превоз и организовани такси превоз, а у случајевима када је то могуће, 

ићи пешке-гасити моторе возила док се чека промена светла на семафорима 

- да сви оператери предузму све мере за смањење загађења ваздуха у циљу заштите 

здравља људи 

 

УПОЗОРЕЊА У ТОКУ ПОЈАЧАНОГ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА: 

- Просторије држати затворене, а проветравање станова се не препоручује у јутарњим и 

вечерњим сатима. 

- Избегавати активности на отвореном 

- не проводити време на местима планираним за одмор и рекреацију на отвореном 

(паркови, игралишта, спортски терени, клизалиште и друго) 

- За осетљиве категорије друштва: Особе са срчаним и плућним обољењима, старије 

особе и деца треба да избегавају било какву активност напољу. Остали би требали да 

избегавају продужене и тешке напоре. 

 

С поштовањем. 

 

мр Нада Јовичић 

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 

***************************** 
 

Додела књижица биће извршена у четвртак 05.01.2023. године: 

У 11 чаосва одељењске старешине од 1. до 4. разреда. Свако у својој учионици осим: 

 

IV1- учионица број 5; 

IV2 - учионица број 6; 

IV3 - учионица број 7. 

 

У 12 чаосва одељењске старешине од 5. до 8. разреда. 

 

одељење кабинет одељење кабинет одељење кабинет 

V1 6 V2 

учионица 

поред Дечјег 

клуба (20) 

V4 
кабинет за 

музичко 



 

VI1 8 VI2 

Некадашњи 

кабинет за 

веронауку (19) 

VI3 5 

VII1 3 VII2 4 VII4 3а 

VIII1 10 VIII2 7 VIII3 9 
 

***************************** 

 

Обавештавају се ученици и запослени да се прво полугодиште школске 2022/2023. године 

завршава данас, а друго полугодиште почиње у понедељак 23.01.2023. године. 

 

Прву смену иду сви ученици првог, другог, четвртог разреда,. 61, 63, 71, 81, 83 

Другу смену иду сви ученици и трећег разреда. Петог разреда, 62, 64, 72, 74, 82. 

 

У складу са овим распоредом ради и продужени боравак. 

 

Припремни предшколски програм: ученици васпитачице Сузане Зекић прва смена, а 

васитачице Мирјане Познановић друга смена. 

 

Подела књижица биће спроведена у четвртак 05.01.2023. године. Ученици ће бити 

обавештени од стране својих учитеља/одељењских старешина о терминима поделе. 

 

СВИМ УЧЕНИЦИМА И РАДНИЦИМА ШКОЛЕ ЖЕЛИМ СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ И 

БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ, ДОБРО ЗДРАВЉЕ И ПУНО УСПЕХА У ДАЉЕМ РАДУ! 

 

***************************** 

 

У четвртак 09.12.2022. године у 1200 часова у нашој Школи биће одржано Школско 

такмичење из математике, за ученике од трећег до осмог разреда. Ученици су дужни да дођу 

најкасније до 1145 у хол школе, где ће бити распоређени по учионицама. За израду рада 

потребно је да понесу потребни прибор из математике. 

 

***************************** 

 

Обавештавају се ученици и запослени да ће у четвртак 01.12.2022. године због најављеног 

штрајка упозорења часови трајати 30 минута. Часови у пре подневној смени почињу у 730, 

а у после подневној смени у 1400 часова. Велики одмор у обе смене је после трећег часа. 

Продужени борава, и обогаћени једносменски рад раде по уобичајеном распореду и сатници 

(бригу о деци од завршетка наставе до почетка активности преузимају наставници Милева 

Рогић и Драган Ивановић. Припремни предшколски програм ради по устаљеном распореду 

и времену. 

 

***************************** 

 



 

Према календару за текућу школску годину, петак 11. новембар 2022. године је нерадни 

дан, државни празник (Дан примирја у Првом светском рату), а први наставни дан је 

понедељак, 14. новембар 2022. године по уобичајеном распореду. 

 

***************************** 

 

У суботу 8.11.2022. године одржава се на стадиону "Радомир Антић" у Ужицу јубиларна 

30. трка "За срећније детињство". 

 

***************************** 

Интерактивна је изложба Караван за климу 3.0 – Мали корак за човека, велики за природу, 

отворена 25. октобра у Градском културном центру у Ужицу. Ученици наше школе ће 

3.11.2022. од 900 до 1600 часова посетити изложбу са својим наставницима према 

договореним терминима. 

 

***************************** 

 

Нова школска година почиње у четвртак 1. септембра 2022. године по следећем распореду: 

Првог дана наставне школске 2022/2023. године, у холу Школе, са почетком у 10 часова, 

одржаће се пригодан програм, уз добродошлицу за будуће предшколце и прваке наше 

школе, који ће нам приредити ученици IV разреда са својим учитељима. 

ПАРНА СМЕНА, коју чине сва одељења петог разреда (V1, V2 и V4), сва одељења трећег 

разреда (III1, III2 и III4), одељење VI2, одељења VII2 и VII4, одељење VIII2, ове недеље 

наставу ће похађати у ПРЕПОДНЕВНОЈ смени, са почетком у 730 часова. 

НЕПАРНА СМЕНА, коју чине сва одељења IV разреда (IV1, IV2 и IV3), одељења VI1 и VI3, 

одељење VII1, као и одељења VIII1 и VIII3, ове недеље наставу ће похађати у 

ПОПОДНЕВНОЈ смени (са почетком у 1400 часова). 

Сва одељења ПРВОГ и ДРУГОГ разреда, целу школску 2022/2023. годину похађаће у 

ПРЕПОДНЕВНОЈ смени, јер су обухваћени пројектом Обогаћени јеносменски рад. 


