
 
 

Летппис Уметнишке щкпле Ужице 
за щкплску 

2019/2020. гпдину 
 
Септембар 

2. 9.  Ппшетак щкплске гпдине 

10. 9. Екипа ТВ Лав eмитпвала прилпге п Уметнишкпј щкпли и предстпјећим активнпстима 

везаним за Прпјекат Neo Life. Изјаве за телевизију су дали директпрка щкпле Спфија Бунарчић, 

наставница Весна Аћимпвић Панић, ушеници: Мина Марић и Петар Бпжпвић. Прилпг мпжете 

ппгледати на следећем линку https://www.youtube.com/watch?v=bS3J-qnZhl4 

Октпбар  

8 – 29. 10. Реализација мурала у дешјпј премедикацији у Ппщтпј бплници (псликали ушеници са 

смера кпнзерватпр културних дпбара из пдељеоа IV2 са наставницпм Јеленпм Гускић 

Петрпвић и ушеници са смера ликпвни технишар са наставницпм Маријанпм Тпдпрпвић). 

9. 10. Пджан заједнишки рпдитељски састанак ушеника трећег и шетвртпг разреда са 

представницима Министарства унутращоих ппслпва и агенције СИМ ТУРС, ппвпдпм 

реализације предстпјеће екскурзије у Севернпј Гршкпј. 

13 – 18. 10.  Ушеници трећег и шетвртпг разреда су у перипду пд 13. дп 18. пктпбра 2019. 

ппсетили Гршку. 

Ушеници и наставници су ппсетили Паралију, Метепре, Атину (Акрпппљ, Археплпщки музеј), 

Делфе, Микену, Кпринтски канал, Сплун (Впјнишкп грпбље на Зејтинлику и цркву Светпг 

Димитрија). 

За впћу пута именпвана је Ивана Стаматпвић, разредни старещина III1. Агенција задужена за 

прганизацију пута и смещтаја је СИМ Турс,  кап и прпщле гпдине 

Читавп струшнп путпваое је прптеклп без иједнпг инцидента, у изузетнп пријатнпј атмпсфери. 

Пднпс ушеника према свим аспектима пве екскурзије бип је на виспкпм нивпу. 

Пвакп прганизпвана екскурзија у пптпунпсти је пправдала сва пшекиваоа и испунила све 

циљеве и задатке кпји се ппстављају пред пвакав пблик васпитнп-пбразпвнпг рада. 

24. 10. Излпжба ушенишких плаката за 18. Међунарпдни фестивал ‘IN WIRES’ у ГКЦ Ужицу У 

Хплу ГКЦ Ужице (@gkcuzice) птвпрена излпжба идејних рещеоа плаката за 18. Међунарпдни 

фестивал рпка и блуза ‘IN WIRES’, у прганизацији Удружеоа VOX EXPERIENCE. 

https://www.youtube.com/watch?v=bS3J-qnZhl4


Аутпри су ушеници шетвртпг разреда Уметнишке щкпле са смера технишар дизајна графике. 

Пфицијелни плакат фестивала је рад ушенице ЈЕЛЕНЕ МИТИЋ и већ је излпжен на вище 

лпкација у граду.  

Радпви су настали на предмету ПЛАКАТ (прпф. Дејан Бпгданпвић). 

Сви заинтереспвани су мпгли ппгледати  ппставку тпкпм трајаоа фестивала пд 24. дп 26. 

пктпбра 2019. 

31.10. Наставник Милинкп Раткпвић птищап на такмишеое у стпнпм тенису са две ушенице 

Уметнишке щкпле. 

31. 10. Прпслављена щкплска слава - Свети Лука. Угледне званице и пријатеље Шкпле 

ппздравили су Властимир Тппалпвић, наставник верске наставе и директпрка Спфија 

Бунарчић. 

Краћи музишки прпграм реализпвала је заједнп са нпвпфпрмираним хпрпм Марија 

Миладинпвић, наставница музишке културе, дпк је стална ппставка ушенишких радпва у хплу и 

хпдницима щкпле псвежена најнпвијим ушенишким радпвима пп замисли Иване Филиппвић и 

Славка Лукпвића. 

Нпвембар 

4. 11.  У пквиру „Шаренпг ппнедељка” прганизпвана је журка / маскенбал на тему Нпћ 

вештица. Дежурни наставници -  Маријана Ћуршић и Дејан Бпгданпвић. 

5. 11. Шкплу ппсетила прпсветни инспектпр др Миленија Маркпвић ради инспекцијскпг 

надзпра. 

8. 11. Први класификаципни перипд. 

13. 11. Представници Ушенишкпг парламента, заједнп са наставницпм Веснпм Аћимпвић Панић 

присуствпвали су предаваоу Александра Гајщека у Свешанпј сали Градске куће. 

28. 11. Шкплу ппсетила екипа Телевизије 5 и направила прилпг п Уметнишкпј щкпли. Разгпвпр 

са нпвинарима впдила директпрка Спфија Бунарчић. Прилпг мпжете ппгледати на следећем 

линку: https://www.youtube.com/watch?v=cMLVudC79mk 

28. 11. Припрема ппдлпге за реализацију мурала – Прпјекат ШТА НАМ ТЕШКП. Тпкпм истпг 

дана стила мащина за кабинет технишара дизајна текстила. 

Децембар 

12. 12. Шкплу ппсетила прпсветни инспектпр др Миленија Маркпвић ради инспекцијскпг 

надзпра. 

12. 12. представница Центра за девпјке из Нища пджала краће предаваое на тему насиља над 

девпјкама за наставнике и ушенике Уметнишке щкпле. 

https://www.youtube.com/watch?v=cMLVudC79mk


13 – 27. 12. Ушенишки парламент Уметнишке щкпле је у септембру кпнкурисап за прпјекат Шта 

нам тещкп – Млади су закпн, кпји финансира Министарствп пмладине и сппрта. Пснпвна идеја 

је да млади свпјпм иницијативпм направе нещтп кприснп у свпм пкружеоу. 

Прпјектпм је предвиђенп псликаваое мурала у хплу Уметнишке щкпле: два зида ппред 

степенищта и зид прекп пута пгласне табле. Ушеница Кристина Пбренпвић била је ппшеткпм 

нпвембра на пбуци у Бепграду. 

Идејнп рещеое мурала ппред степенищта представља пмаж најславнијим (какп светским, такп 

и дпмаћим) сликарима, дпк је трећи мурал – ппртрет према усвпјенпј скици ушенице Лидије 

Милпсављевић. Мурале су реализпвали ушеници Ушенишкпг парламента, ппд струшним 

надзпрпм и уз ппмпћ наставница Јелене Гускић Петрпвић и Јелене Лукпвић. 

Кппрдинатпр шитавпг прпјекта је Весна Аћимпвић Панић, кпја је нагласила да је тп прпјекат 

кпји траје већ три месеца, да ппвлаши за спбпм дпста труда и улагаоа. 

 Пдржан Шарени ппнедељак – музичкп вече и журка, пд 20 дп 23 шаса, за ушенике свих разреда 

Уметнишке щкпле 

21.12.  На ликпвнпм кпнкурсу у прганизацији Kпла српских сестара на тему ‘Мајка’, награде 

су дпбили: 

1. награда – Kристина Обренпвић IV2 (ментпр: Јелена Гускић Петрпвић) 

3. награда – Јелисавета Петрпвић IV1 

 

2. ппхвала – Нина Цвијпвић II2 (ментпр: Маријана Тпдпрпвић) 

3. ппхвала – Лазар Симеунпвић IV2 (ментпр: Јелена Гускић Петрпвић) 

Кап оихпв циљ литерарнпг и ликпвнпг кпнкурс истакнутп је„негпваое лепе реши, али и 

ппрпдишних вреднпсти на кпје нас ппдсећају хрищћански празници Материце, Детиоци и Пци 

кпји претхпде Бпжићу“. Диплпме и пригпдни ппклпни урушени су на пригпднпј свешанпсти  у 

Парпхијскпм дпму. 

26.12. Ушеници шетвртпг разреда присуствпвали Кпнцерту италијанске музике у Свешанпј сали 

Градске куће (са ппшеткпм у 19 шаспва) 

Јануар 

30. 12 – 8. 1. Нпвпгдпищои и бпжићни празници 

4. 1.  Екипа ТВ Лав eмитпвала прилпг п Уметнишкпј щкпли и псликаваоу мурала у Хплу щкпле за 

прпјекат Шта нам тещкп – Млади су закпн . Изјаве за телевизију су дале ушенице: Кристина 

Бпжпвић и Мина Марић. Прилпг мпжете ппгледати на следећем линку: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=dpncoGwYekc&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=dpncoGwYekc&feature=emb_title


27. 1.  Пвпгпдищои Савиндан је за Уметнишку щкплу ппсебнп знашајан, јер је дпбитница 

Светпсавске награде – наща наставница Биљана Угрен Кпвашевић.  Награду је урушип 

Бранислав Митрпвић, председник Скупщтине града Ужица у присуству брпјних представника 

лпкалних медија. Какп је истакнутп, захвалница се дпдељује за ппсвећенпст прпфесији и раду 

са младима кпје уппзнаје са правим вреднпстима. Изјаве мпжете ппгледати на следећим 

линкпвима: 

 Биљана Угрен Кпвашевић https://www.youtube.com/watch?v=UqEiL9IUZKk&feature=emb_title и 

Бранислав Митрпвић https://www.youtube.com/watch?v=LUHhqnvTfHI&feature=emb_title 

За присутне је уприлишен и пригпдан прпграм. Ппсле увпднпг текста, где је истакнут свеукупан 

знашај Светпг Саве, уважени гпсти присуствпвали су излагаоу духпвитпг Лексикпна израза и 

ппјмпва кпји су пбележили шетвпрпгпдищое щкплпваое нащих матураната. Нпсипци 

реализације били су наставница српскпг језика Бранкица Чкпоевић и шланпви рецитатпрске 

секције: Нина Бпщкпвић, Ружица Стаменић и Петар Бпжпвић. 

Све је упптпуоенп кпмппзицијама кпје је извеп ушенишки хпр, кпјим је диригпвала наставница 

Марија Миладинпвић (музишка култура). 

У хплу щкпле презентпвана су три нпвпнастала мурала у пквиру прпјекта Шта нам тещкп – 

Млади су закпн, кпји је финансијски ппдржалп Министарствп пмладине и сппрта. Пвпгпдищоа 

нпвина је и мини излпжба ушенишких радпва насталих на предметима пбликпваое графике, 

графика и на фптпграфскпј секцији. 

 28. 1. Реализпванп извлашеое задатака за израду матурских радпва из струшних предмета. 

Ушеници заврщнпг разреда са смерпва: технишар дизајна графике, технишар дизајна текстила, 

кпнзерватпр културних дпбара и грншар су у присуству ментпра и представника Испитнпг 

пдбпра сазнали щта ће бити тематика рада кпји би требалп да ппкаже степен знаоа и умећа 

кпје су савладали тпкпм шаспва струшне наставе. 

30. 1. Ушеници I1 у тпку 4. шаса  ппсетили актуелну излпжбу п писцу Сергеју Дпвлатпву у 

Градскпј библиптеци. 

Фебруар 

1. 2. Ппшетак зимскпг распуста 

12. 2. У циљу превенције щиреоа грипа у пппулацији деце и младих, а имајући у виду актуелне 

епидемиплпщке ппдатке надлежних пргана, тела и служби, Министарствп прпсвете, науке и 

технплпщкпг развпја дпнелп је пдлуку да се прпдужи зимски распуст у пснпвним и средоим 

щкплама у Републици Србији. 

Распуст је прпдужен дп петка, 21. фебруара 2020. гпдине, а први наставни дан је ппнедељак, 

24. фебруар 2020. гпдине. 

20. 2. Пдржан састанак кппрдинатпратимпва и актива (Педагпщки кплегијум) у циљу прегледа 

дпссадащоих активнпсти и ппднпщеоа пплугпдищоег извещтаја. 

24. 2. Ппшетак другпг пплугпдищта. 

https://www.youtube.com/watch?v=UqEiL9IUZKk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LUHhqnvTfHI&feature=emb_title


27. 2. Директпрка присуствпвала састанку у вези са прпјектпм NeoLife 

28. 2. Ппвпдпм Наципналнпг дана коиге, 28. фебруара, Друщтвп щкплских библиптекара 

Србије је ппзвалп све щкплске библиптекаре да трећи пут пбележе пвај датум у свпјим 

библиптекама, на нивпу свпје щкпле или удруживаоем са другим щкплама. Ушеници 

Уметнишке щкпле прихватили су ппзив и узели ушещће у акцији ‘Читајмп гласнп’. Пмиљени 

стихпви, цитати и пдлпмци размеоивали су се у ушипницама, кабинетима и хпдницима щкпле. 

Циљ пве заједнишке активнпсти јесте ппдстицаое шитаоа, кап и негпваое матероег језика, 

ппвезиваое щкплске библиптеке и щкпле са лпкалнпм заједницпм, ппвезиваое са устанпвама 

и удружеоима кпја се баве афирмисаоем културе и уметнпсти, кап и прпмпција рада и 

сарадое щкплских библиптекара. Нпсипци реализације су наставнице Биљана Угрен 

Кпвашевић и Марија Филиппвић, у свпјству щкплских библиптекарки и Бранкица Чкпоевић, 

наставница српскпг језика и коижевнпсти. 

Март 

6. 3. Ушеници IV2 са смера кпнзерватпр културних дпбара ппсетили актуелне излпжбе  у 

Нарпднпм музеју. 

9. 3.  Пдщтампани прпмптивни флајери са неппхпдним инфпрмацијама п упису у Уметнишку 

щкплу за наредну щкплску гпдину. Дизајн флајера псмислип и реализпвап наставник Дејан 

Бпгданпвић.  

10. 3. Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпј упутилп је пбавезујућу преппруку 

свим пснпвним и средоим щкплама у Републици Србији, а у циљу превенције щиреоа 

евентуалне инфекције вируса covid-19. Министарствп је  ппдсетилп щкпле да се придржавају 

мера у складу са здравственим преппрукама, а на терену су прпсветна и  санитарна инспекција 

кпје надзиру щкпле у вези са применпм мера хигијене. 

13.3. Шкплу ппсетила прпсветни инспектпр др Миленија Маркпвић ради редпвнпг 

инспекцијскпг надзпра и кпнтпрлпсаоа примене налпжених санитарних мера. 

14.3. Дан птвпрених врата и ппшетак припремне наставе за пплагаое пријемнпг испита из 

пбласти: цртаое, сликаое, вајаое. Циљ акције Дан птвпрених врата је да се нащи суграђани 

уппзнају са нашинпм рада на разлишитим смерпвима и оихпвим специфишнпстима, да 

ппгледају радпве настале тпкпм струшне наставе и да се инфпрмищу п предстпјећим 

припремама и детаљима пријемнпг испита. Пвпгпдищоа припремна настава је прганизпвана 

раније у пднпсу на претхпдне гпдине збпг пријемнпг испита, кпји је првпбитнп требалп да буде 

реализпван пд 15. дп 17. маја. 

16.3. У складу са Пдлукпм п прпглащеоу ванреднпг стаоа на целпј теритприји Републике 

Србије, кпја је ступила на снагу 15.03.2020. гпдине, устанпве пбразпваоа и васпитаоа престале 

су са радпм пд ппнедељка 16.03.2020. гпдине. 

17.3. Настава је ппшела да се реализује на даљину, ппшевщи пд  утпрка, 17.3.2020.  на нашин 

пствариваоа пбразпвнп – васпитнпг рада ушеоем на даљину ппјащоен у дппису, кпји је 

Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја  упутилп свим щкплама у ппнедељак, 

16.3.2020. 



Све пптребне инфпрмације пласиране су на нпвпфпрмиранпј страници Настава на даљину у 

ванреднпм стаоу 2020, на кпјпј су ппстављени банери ка страницама РТС ПЛАНЕТА, 

rasporednastave.gov.rs, Мпја щкпла - РТС планета и  Мпја щкпла – РТС 

Велика већина наставника је тпкпм дана фпрмирала свпје разреде и предмете на платфпрми 

Google Classroom 

17.3. Стигла је нпва ппрука из Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја где се у 

прилпгу налази пбавещтеое п настави на даљину тпкпм ванреднпг стаоа кпје је намеоенп 

рпдитељима/закпнским заступницима ушеника. 

Пптребнп је да прилпжени дппис, без пдлагаоа, ушинимп дпступним свим 

рпдитељима/закпнским заступницима, при шему треба искљушити кап мпгућнпст рпдитељске 

састанке у щкпли и пкупљаое рпдитеља ради инфпрмисаоа. 

Сугерисанп је да пдељеоске старещине буду нпсипци пве активнпсти и да се искпристе све 

мпгућнпсти ппсредне кпмуникације (мејлпви, Viber, щкплски сајт, телефпнски разгпвпр и 

другп), или да се пп пптреби пбавещтеое ппстави и на улазна врата щкпле и сппљащоу 

пгласну таблу. 

20.3. Збпг ванреднпг стаоа и епидемије вируса COVID-19, пдлаже се припремна настава за 

упис у Уметнишку щкплу. 

21.3.  Успех ушеника Уметнишке щкпле на кпнкурсу Мини рестАРТ 2019/2020 - Какп навпде 

пгранизатпри, на 2. Међунарпдни дешји ликпвни кпнкурс Мини рестАРТ „Скривени свет буба и 

инсеката“ пдазвали су се ушесници из 30 држава пд 4 дп 18 гпдина старпсти. На кпнкурс је 

пристиглп 8844 рада, 4715 радпва дпмаћих аутпра и 4129 радпва аутпра из инпстранства. 

Велики брпј радпва и пдлишних ликпвних пствареоа гпвпри да је тема кпнкурса била 

инспиративна за стваралащтвп. 

Наща щкпла је заступљена са 5 радпва: 

Валерија Мпмпт IV2 – ментпр Јелена Гускић Петрпвић 

Кристина Туцпвић II2 – ментпр Маријана Тпдпрпвић 

Спфија Станић II2 – ментпр Маријана Тпдпрпвић  

Јпвана Џелебчић II2 – ментпр Славкп Лукпвић  

*** 

Ушеница Валерија Мпмпт је дпбитица ппсебне ппхвале у V категприји Уметнишких щкпла.  

26.3. Измена щкплскпг календара за перипд када је планиран прплећни распуст  – Свим 

пснпвним и средоим щкплама из Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја упућен 

je дппис п прпмени календара пбразпвнп-васпитнпг рада за перипд када је планиран 

прплећни распуст у пснпвним и средоим щкплама за текућу щкплску гпдину. 



Уместп предвиђенпг прплећнпг распуста кпји би за средое щкпле ппшеп 15. априла и трајап дп 

20. априла, нпвим дпписпм наведена је следећа измена: 

За средое щкпле: 15. и 16. априла 2020. (среда и шетвртак) — настава на даљину према 

најављенпм расппреду шаспва и друге активнпсти кпје щкпле планирају за ушенике; 

За пснпвне и средое щкпле: пд 17. дп 20. априла 2020. (петак-ппнедељак) — пригпдни 

едукативни садржаји у вези са празникпм и садржаји кпји су функцији квалитетнпг кприщћеоа 

слпбпднпг времена ушеника; 

За пснпвне и средое щкпле: пд 21. априла 2020. (утпрак) — наставак ппхађаоа наставе на 

даљину. 

Какп је наведенп: „Представљена прпмена календара пбразпвнп–васпитнпг рада у пснпвнпј и 

средопј щкпли пмпгућава нам да, пп нпрмализпваоу ситуације, дпбијемп дпдатни прпстпр за 

надпкнаду кљушних щкплских активнпсти, п шему ћете бити благпвременп пбавещтени. 

31.3 – 7.4.2020. ПРИЈАВА ЗА ППЛАГАОЕ ПРИЈЕМНПГ ЗА УПИС  у щкпле за ушенике са ппсебним 

сппспбнпстима за щкплску 2020/2021. гпдину електрпнским путем на адреси: 

https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/ 

Април 

2. 4.  Из МПН стиглп пбавещтеое да ће пријемни испит за ушенике са ппсебним сппспбнпстима 

бити реализпван на традиципналан нашин пплагаоа. 

10 – 12. 4.   Израда инфпрмативних визуала за рекламну кампаоу Уметнишке щкпле, кпји су 

пласирани тпкпм априла и маја на спцијалним мрежама, ппвпдпм ускрщоих и првпмајских 

празника, припремне наставе и пријемнпг испита. Дизајн псмислип и реализпвап наставник 

Дејан Бпгданпвић. 

13.4. Из МПН стигап дппис п преласку са фпрмативнпг пцеоиваоа на сумативнп.  

17 – 20. 4 – Ускрщои  празници 

25.4. У циљу пбележаваоа 18. гпдина пд псниваоа щкпле, фпрмирана је Viber група на кпјпј су 

презентпвани радпви ушеника настали тпкпм перипда наставе на даљину. 

30.4. Пбјављени дефинитивни датуми пдржаваоа пријемних испита: 12 – 14.6. 2020.  

 

Мај 

18 -21. 5. Изврщенп дпдатнп пријављиваое кандидата за пплагаое пријемнпг испита. 

18 – 29. 5. – реализпвана предматурска пракса за израду матурских радпва путем наставе на 

даљину. 

19.5. Збпг ппщтпваоа мера за превенцију и защтиту пд вируса covid-19, щкпла није била у 

мпгућнпсти да пве гпдине реализује припремну наставу на традиципналан нашин, кап щтп је тп 

https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/


радила дп сад. У циљу припреме и ппмпћи заинтереспваним псмацима за упис у Уметнишку 

щкплу, вредне кплеге из Шкпле примеоених уметнпсти – Шабац, ппставиле су на свпј YouTube 

канал пнлајн верзије шаспва цртаоа, сликаоа и вајаоа и уступиле на кприщћеое и псталим 

щкплама из ликпвне пбласти. 

Јун 

1 – 6.6. Реализација матурских испита (предаја елабпрата, писаое рада из српскпг језика, 

пплагаое избпрних предмета и пдбрана матурских радпва. 

12. 6. Први дан пријемнпг испита из предмета: цртаое 

13.6. Други дан пријемнпг испита из спредмета: сликаое 

14. 6. Трећи дан пријемнпг испита из предмтеа: вајаое 

15. 6. Пдржанп матурскп веше у традиципналнпм духу маскенбала. 

Пкупљаое је билп испред Нарпднпг ппзприщта, дпк је славље прганизпванп у рестпрану 

Александар. 

16.6. Отвпрена матурска излпжба ушенишких радпва 15. генерације са свешаним урушеоем 

награда и диплпма у сутерену Уметнике щкпле. Излпжбу птвприла директпрка щкпле Спфија 

Бунарчић. Тпм приликпм су урушене и награде најбпљима на смеру: технишар дизајна графике 

–Јелена Митић, технишар дизајна текстила – Јелисавета Петрпвић, кпнзерватпр културних 

дпбара – Кристина Пбренпвић, грншар – Петар Бпжпвић. За ушеницу генерације прпглащена је 

Јелисавета Петрпвић, дпк је ппсебна диплпма дпдељена ушеници Валерији Мпмпт  на 

ппстигнутим резултатима на брпјним кпнкурсима. 

Ппставка је скинута 22. јуна. 

Јул 

9 – 10. 7. Изврщен упис ушеника у први разред. 

 

 
 


