Фебруар
У периоду од 18. до 25. фебруара 2019. године, на основу
одлуке Министарства просветe, наукe и технолошког
развоја, свим ученицима основних и средњих школа
распуст ће бити продужен за још недељу дана, па ће у
школу кренути 25. фебруара.
Препоруку о продужењу распуста због грипа донела је Влада
Србије и проследила је свим локалним самоуправама. Ова
препорука донета је због смањења ризика и изложености ђака
вирусу грипа.
Према последњим подацима, вирус грипа је у протеклој недељи
прешао из средњег у висок степен активности, са широком регионалном
распрострањеношћу. Од почетка сезоне је оболело 104.687 људи, а забележено је
и 30 смртних исхода који се могу довести у везу са грипом код пацијената код
којих је лабораторијски потврђен овај вирус.
Према евиденцији Института за јавно здравље ,,Батут'', највећи број оболелих
региструје се међу школском децом узраста до четири године, па онда у следећој
узрасној групи до 15 година. Продужавање школског распуста је, како кажу у
Министарству здравља које је предложило да се за пет дана одложи повратак
ђака у клупе, мера којом би требало да се смањи ширење вируса.
(Извор: Вечерње новости)

Субота- 23.02.2019.године
Иако су се неки надали да буде одложено (папочетак другог
полугодишта је одложен), Oкружно такмичење из
математике је одржано (и ниједне године није било
одложено) у нашој школи 23. фебруара.
Седамнаест ученика је 3 сата решавало задатке за пласман на Државно
такмичење. У лепој атмосфери, „догрејаној“ лепим задацима али и слаткишима,
пласман на Државно такмичење обезбедила су 4 математичара, и то 3 из наше
школе: Теа Савић, ученица I1, Емилија Симић и Вељко Јакшић, обоје ученици
одељења II1. Четврти ученик је из Лепосавића.
Државно такмичење ће се одржати 16. марта у Новом Саду.
Желимо им пуно успеха!
(Аутор: Данијела Миленковић, проф. математике)

Педагошки колегијум у другом полугодишту
26.02.2019. (уторак)
Дневи ред
1. Анализа успеха у првом полугодишту
2. Надокнада изгубљених дана због
продуженог распуста
3. Увођење електронског дневника

Дана 26.фебруара 2019. године (уторак)
одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред
1.Поштовање Правилника о понашању у
школи

У периоду од 26.02. до 28.02. 2019. године одржани су
састанци стручних већа и актива на којима су чланови већа
и актива обавештени о закључцима и одлукама са састанка
Педагошког колегијума.

Дана 27. и 28. фебруара одржано је школско такмичење
Књижевна олимпијада и Српски језик и језичка култура.

Дана 28. фебруара 2019. године (четвртак) одржана је
седница Наставничког већа, са почетком у 17 сати са
следећим дневним редом:
1.
2.
3.
4.
5.

Анализа успеха у првом полугодишту
Надокнада изгубљених дана због продуженог распуста
Увођење електронског дневника
Предлози за обележавање 100 година рада школе
Разно

У периоду од 25. до 28. фебруара 2019. године одржани
су родитељски састанци, на којима су родитељи
упознати са успехом ученика у првом полугодишту и
дисциплином, као и са одлуком да се од другог
полугодишта користе и електронски дневници.

28.02.2019. године – Министарство одбране Републике Србије
расписало је литерарни конкурс за ученике основних и средњих
школа на тему ,,Војник понос Србије''.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржава
иницијативу Министарства одбране за реализацију литерарног
конкурса.
Рок за доставу је 15. април 2019. године а резултат конкурса
биће објављен најкасније до 20. маја.
Аутори 20 радова (по 10 радова за ученике основних и средњих школу) биће
награђени тродневним боравком у Београду (крајем јуна и почетком јула), у
организацији Министарства одбране и Министарства просвете.

