ЛЕТОПИС УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА 2021/22. ГОДИНУ

Септембар
Шкплска гпдина је ппшела у среду 1.9.2021. уз интпнираое химне Републике Србије. Шкпла је
дпбила струшнп упутствп за прганизпваое и пствариваое васпитнп-пбразпвнпг рада. Настава
се пдвија неппсредним путем уз ппщтпвое свих епидемиплпщких мера за сузбијаое щиреоа
вируса Covid-19. Едукативни материјали п превенцији щиреоа вируса Covid-19 истакнути су на
видна места унутар щкпле и ппстављени на званишан щкплски сајт у недељи пред ппшетак
щкплске гпдине.
08.09. Одржан састанак Тима за сампвреднпваое.
10.09. Одржан Педагпщки кплегијум.
Тим за праћеое и кппрдинисаое примена превентивних мера у щкплама и Кризни щтаб за
сузбијаое заразне бплести Covid-19 дпнели су пдлуку да се трећи мпдел наставе (настава на
даљину) примени пд ппнедељка 13. септембра 2021. Настава на даљину се пдвијала дп
4.10.2021.
Крајем септембра стигли су резултати прпщлпгпдищоег 3. ликпвнпг кпнкурса Мини рестАрт
2021. где је ушеница Анастасија Ђедпвић, псвпјила 3. местп, ментпр Маријана Тпдпрпвић, а
ппхваљени су Даркп Ппљшић, ментпр Маријана Тпдпрпвић и Јана Ћирпвић, ментпр Весна
Аћимпвић Панић
Октобар
Ушеница Маща Антпвић је на Међунарпднпм такмишеоу из страних језика Willkommen псвпјила
првп местп и тиме се пласирала у други круг пвпг престижнпг такмишеоа.
4.10. Одржанп Наставнишкп веће
13.10. Одржанп Струшнп веће
25.10. Наставница Бранкица Чкпоевић и ушеници IV гпдине су у Нарпднпм ппзприщту пратили
фестивал „На ппла пута”
31.10. Обележена слава Уметнишке щкпле,Свети Лука
Крајем пктпбра су стигле диплпме и ппхвалнице са прпщлпгпдищоег Међунарпднпг дешијег
ликпвнпг кпнкурса „Мали битпљски Мпнмартр 2021.” Златну палету је псвпјила Маща Антпвић,
диплпме Наталија Лпншар (ментпр Јелена Гускић Петрпвић) и Лидија Милпсављевић (ментпр
Јелена Лукпвић)

Новембар
5.11. Први класификаципни перипд у наставнпј 2021/22.
Јесеои распуст пд 8. нпвембра дп 12. нпвембра 2021.
15.11. Наставник Павле Јплпвић је пплагап испит за лиценцу.
На Кпнкурсу – 40. пмладинска излпжба фптпграфије Србије – Иванпвп 2021 – у прганизацији
Фптп савеза Србије и Фптп групе „Дунавац” из Иванпва ушеници Уметнишке щкпле у Ужицу
пстварили су успещне резултате:
Давид Пантелић – 2 награда, ментпр Дејан Бпгданпвић
Тепдпра Васић – ппхвала, ментпр Дејан Бпгданпвић.
На Републишкпм ликпвнпм кпнкурсу ппд називпм „На крилима среће“ у пквиру 3. Фестивала
дешјег стваралащтва „Уметнпст из дешије клупе“, ушеница Уметнишке щкпле у Милица Недпвић
I-1 псвпјила је 3.местп ментпр: Татјана Јпванпвић.
18.11. Ушеници Текстилне секције (I-1 , I-2) гледали су ппзприщну представу „Д Пиг” са
наставницпм Татјанпм Јпванпвић.
19.11. Наставник Милпщ Милићевић и ушеници I-1 у пквиру шаса Истприја уметнпсти ппсетили
су Градску галерију.
20.11. и 21.11. У щкпли се ради на увпђеоу интернета у пквиру прпјекта Ппвезане щкплеМинистарствп за телекпмуникације.
23.11. Ушеници IV-1 дизајна графике са наставникпм Славкпм Лукпвићем ппсетили су излпжбу
у Градскпј галерији
24.11.Одржана седница Струшнпг већа.
24.11.Шкплу је ппсетип директпр Опщте бплнице Ужице ради дпгпвпра п сарадои две
устанпве.
Децембар:
2.12. Одржан Савет рпдитеља и Наставнишкп веће.
2.12. „Превенција насиља” је била тема састанка у ппщтини кпм су присуствпвали директпрка
щкпле Ивана Стаматпвић и струшни сарадник Милка Павлпвић.
3.12. Шкплу је ппсетила прпсветна саветница Јелена Павлпвић. Присуствпвала је шаспвима
Теприја фпрме кпд наставнице Весне Аћимпвић Панић и шасу Истприја уметнпсти кпд Милпща
Милићевића.
9.12. Шкплу су ппсетили шланпви Канцеларије за младе – Нпва Варпщ .
9.12. Ушеници IV гпдине са наставницпм Гпрданпм Љубишић присуствпвали су трибини „Са
младима на ти” на Педагпщкпм факултету .

13 – 17.12. На иницијативу Ушенишкпг парламента прганизпвана је хуманитарна прпдајна
излпжба радпва ушеника Уметнишке щкпле у ГКЦ-у. Хуманитарана акција је вепма ппсећена а
такпђе и медијски прппраћена(ТВ Лав,ТВ 5, Прва ТВ, РТС , ZOOM за Б92).
Прилпге п акцији мпжете ппгледати на следећим линкпвима:
https://youtu.be/6_1VZCdOsjc
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/humanitarna-akcija-umetnicke-skole-uzice/
https://uzice.rs/prodajna-izlozba-ucenickih-radova-prihod-u-humanitarne-svrhe/
Шкплска управа и ЈКП „Впдпвпд” су ушествпвали у куппвини радпва.Од прикупљених средстава
купљен је ЕКГ апарат за Дешије пдељеое Опщте бплнице Ужице и нпвпгпдищои пакетићи за
децу.
17.12. Наставница математике Бранка Кнежевић пдржала је пбуку за кприщћеое Casio
калкулатпра. Присутни Милена Вушићевић, Бранка Кнежевић и Милпје Гашић.
24.12. Директпрка щкпле Ивана Стаматпвић и ушеница Јасминка Лекпвић су урушиле ЕКГ апарат
за Дешије пдељеое Опщте бплнице и нпвпгпдищое пакетиће деци кпја се леше на дешијпј
хирургији.
24.12. Шкплску библиптеку је ппсетип инспектпр Илија Смиљанић.
Ушеница Нина Цвијпвић IV2, псвпјила је награду за најбпљег гпстујућег аутпра на
манифестацији „Минијатурни бијенале 9” (ментпр: Маријана Ћуршић).
У циљу ппдстицаоа дешјег ликпвнпг стваралащтва Уметнишка щкпла у Ужицу расписала је
трећи пп реду ликпвни кпнкурс Мпј свет за ушенике VII и VIII разреда пснпвних щкпла
Златибпрскпг пкруга .
На 67. излпжби ликпвних радпва деце и пмладине Србије „Прпстпр у дешјем ликпвнпм изразу”
у категприји средоих щкпла, ушеница Анђела Јелић, III- 1, псвпјила је 1. награду (ментпр: Јелена
Лукпвић).
На калиграфскпм ликпвнпм кпнкурсу Светпсавскп звпнце, ушеник Сретен Стаменић псвпјип је 1.
местп и Наталија Лпншар је псвпјила 3. местп (ментпр Милпщ Милићевић).
На ликпвнпм кпнкурсу Кпла српских сестара на тему „Мајка” и „Надежда Петрпвић”, ушеница
Никплина Прљевић је псвпјила 1. награду (ментпр Јелена Гускић Петрпвић), Сандра Маркпвић
другу награду (ментпр Весна Аћимпвић Панић) и ппхвале Анђела Кпраћ (ментпр Марија
Жунић),Нина Цвијпвић (ментпр Маријана Ћуршић), Невена Стефанпвић (ментпр Марија Жунић).
30.12. Заврщетак првпг пплугпдищта и ппшетак зимскпг распуста (у трајаоу пд 31. децембра
2021. дп 21. јануара 2021).

Јануар
24.01. Ппшетак другпг пплугпдищта. Настава за ушенике пснпвних и средоих щкпла, пдвија се у
щкпли. Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја је прпследилп пбавещтеое
щкплама и струшна упутства за спрешаваое унпщеоа и кпнтрплу щиреоа Covid-19 у Републици
Србији.
26.01. Одржанп Наставнишкп веће.
27.01. Прпслава Савиндана у складу са важећим епидемиплпщким мерама.
Фебруар
02.02. Шкплу ппсетила ппщтинска прпсветна инспектпрка Миленија Маркпвић и прпсветни
инспектпр Радпје Стппић у циљу спрпвпђеоа епидемиплпщких мера и кпнтрплисаоа хигијене
у щкпли.
03.02. Секретар Сава Радпвић и шланпви кпмисије Татјана Јпванпвић и Славкп Лукпвић пбавили
разгпвпр за раднп местп наставника физишкпг васпитаоа.
07.02. Шкплу ппсетила ппщтинска прпсветна инспектпрка Миленија Маркпвић у вези са
верификацијпм смера дизајнер ентеријера и амбалаже.
09.02. Одржанп Струшнп веће
10.02. Шкплу ппсетили представници сектпра за телекпмуникације ради прпвере Амрес мреже.
11.02. Шкплу ппсетила Дубравка Смиљанић психплпг са Завпда за заппщљаваое и пдржала
ушеницима заврщнпг разреда предаваое п будућим занимаоима и пдабиру факултета.
11.02. Збпг тренутне епидемиплпщке ситуације дпнета је пдлука п прпдужетку распуста за
ушенике дп петка 17.02.
22.02. Излпжба истакнутих радпва ушеника ппвпдпм 20 гпдина ппстпјаоа Уметнишке щкпле у
Градскпј галерији. Брпјне медијске куће су прппратиле тај дпгађај:
https://youtu.be/RBRAcW3co3E
https://youtu.be/a8qLG8OOn-o
22.02. Извлашеое тема за матурски испит.
26.02. На Опщтинскпм такмишеоу из српскпг језика и језишке културе пдржанпм у Уметнишкпј
щкпли Уна Белпвукпвић и Дуоа Павлпвић псвпјиле су треће местп и пствариле пласман на
пкружнп такмишеое.

Март
02.03. У щкпли пдржанп жирираое радпва за републишкп такмишеое, тема „Ту сам“.
04.03. Обука щкплскпг тима за прпбну државну матуру.
04.03. У Градскпј галерији птвпрена је излпжба радпва са кпнкурса Мој свет кпји је
прганизпвала Уметнишка щкпла за ушенике 7. и 8. разреда пснпвних щкпла златибпрскпг пкруга.
05.03. Припремна настава за ушенике 8. разреда.
07.03. Одржана радипница у Градскпј галерији, наставник Милпщ Милићевић.
08.03. Одржан састанак Струшнпг већа
08.03. Ушеници I-2 на шаспвима Практишне наставе ппсетили су Нарпдни музеј и пбищли легат
Михаила Милпванпвића и ппставку „Ужишка република”.
08.03. Одржана радипница у Градскпј галерији ,наставник Весна Аћимпвић Панић.
09.03. Обука 4 ушеника IV разреда за прпбну државну матуру.
09.03. Одржана радипница у Градскпј галерији ,наставник Весна Аћимпвић Панић.
11.03. Директпрка щкпле Ивана Стаматпвић присуствпвала раднпм састанку на Вищпј щкпли
ппвпдпм дпгпвпра пкп прпбне државне матуре.
12.03. Припремна настава за ушенике 8. разреда.
16.03. Шкплу ппсетили ушеници ОШ„Наде Матић” са дефектплпгпм, педагпгпм и
представникпм Ушенишкпг парламента.
19.03. Припремна настава за ушенике 8. разреда.
23.03. У щкплу стиглп 6 нпвих мпнитпра (Philips), 2 графишке карте,2 мале камере и 2 слущалице
са микрпфпнпм.
24.03.Одржан састанак Струшнпг већа.
28.03. Вища пплитехнишка щкпла пдржала је презентацију у пдељеоимља IV разреда.
28.03. Ушеници смера кпнзерватпр културних дпбара са наставницпм Јеленпм Гускић Петрпвић
су шаспве имали у Параклису у бплници, мпнтираое икпна ушеника наще щкпле кап деп
ппставке у Параклису (сарадоа са Опщтпм бплницпм).
29.03. Одржан Актив директпра средоих щкпла у Ужишкпј гимназији.
29.03. Директпрка щкпле Ивана Стаматпвић преузела кутије са тестпвима за државну матуру у
Технишкпј щкпли.
30.03. Шкплу ппсетили ушеници 6. разреда ОШ „Прва пснпвна щкпла краља Петра II”

31.03. Ппвпдпм пбележаваоа светскпг дана пспба са аутизмпм 2. Априла реализпвана је
радипница кап вид сарадое тима Уметишке щкпле са спцијалним партнерима,Ужишким
удружеоем пспба са аутизмпм у прпстпријама дневнпг бправка за децу са сметоама у развпју,
у пквиру Дпма за децу без рпдитељскпг стараоа „Петар Радпванпвић” у Ужицу.
Април
01.04.У ппсети щкпли бип Михаилп Мпрашанин,бивщи ушеник наще щкпле,испред ТВ Стан из
Пријеппља и снимип щкплу.
02.04. Припремна настава за ушенике 8. разреда.
05.04.Збпг прганизације прпбне државне матуре шаспви скраћени на 30 минута.
05.04.У щкпли је прганизпванп пплагаое прпбне државне матуре(испит из српскпг језика и
коижевнпсти).
06.04.Ушеници IV разреда фптпграфисани за матурски каталпг .
06.04. Јелена Гускић Петрпвпћ,Јелена Лукпвић и Дејан Бпгданпвић су презентпвали нащу щкплу
ушеницима 8. разреда ОШ „Слпбпдан Секулић”.
07.04. Ушеници пплагали тестпве другпг дела државне матуре (енглески језик,биплпгија и
гепграфија).
09.04. Наставнице Биљана Угрен Кпвашевић, Маријана Тпдпрпвић и Татјана Јпванпвић заједнп
са ушеницима IV разреда ппсетили су тврђаву на Старпм граду.
09.04. Наставница Бранкица Чкпоевић и Невена Бацетић са ушеницама Унпм Белпвукпвић и
Дуопм Павлпвић на пкружнпм такмишеоу у Ппжеги .
09.04. Припремна настава за ушенике 8. разреда.
09.04. У ппсети нащпј щкпли наставница ликпвнпг васпитаоа Нада Цветић са ушеницима
09.04. Пријава за пплагаое пријемнпг испита прекп ппртала мпја средоа щкпла или директнп у
щкпли) пд 11.04 – 15.04.
11.04. Трећи класификаципни перипд
13.04. Презентација наще щкпле у ОШ „Стари град”, Милпщ Милићевић и Марија Ђпкић
14.4. Презентација наще щкпле у ОШ „Дущан Јеркпвић”, Јелена Гускић Петрпвић
15.04. Шкплу је ппсетила ппщтинска прпсветна инспектпрка Миленија Маркпвић
15.04. У щкпли пдржанп жирираое радпва за ликпвни кпнкурс за дешју карикатуру Мали Пјер
16.03. Припремна настава за ушенике 8. разреда.
18.04. Директпрка щкпле Ивана Стаматпвић била је кпд прпсветне инспектпрке Миленије
Маркпвић ради преузимаоа рещеоа и мера накпн саветпдавне ппсете.

19.04. Директпрка щкпле Ивана Стаматпвић присуствпвала састанку Актив директпра у
Ужишкпј гимназији.
19.04. На ликпвнпм кпнкурсу „Васкрсеое Исуса Христа” за ушенике средоих щкпла у
прганизацији Виспке Шкпле – Академије Српске Правпславне Цркве за уметнпст и
кпнзервацију, прву награду је псвпјип ушеник наще щкпле Сретен Стаменић, ментпр Јелена
Гускић Петрпвић.
14.04 – 20.04. У циљу пбуке метпдишкпг приступа настави, студент мастер студија факултета
СПЦ-а, Валентина Тпдпрић присуствпвала је шаспвима предмета Цртаое и сликаое, са
реализпваним активнпстима, кпд ментпра Маријане Тпдпрпвић.
22 – 25.04. Ускрщои празници
26.04. Одржани заказани испити за ванредне ушенике
Мај
02-03.05. Првпмајски празници
09.05. Одржан Педагпщки кплегијум
10.05. Одржанп Наставнишкп веће
11.05. Шкплу ппсетили представници Виспкп грађевинскп-гепдетске щкпле из Бепграда.
12.05. Директпрка щкпле Ивана Стаматпвић присуствпвала састанцима у ппщтини (тема План
развпја града) и у Шкплскпј управи.
12.05. На пдсеку технишар дизајна текстила пдржана презентација Виспке щкпле за дизајн
текстила из Бепграда
13,14 и 15.05. Одржан пријемни испит за упис у Уметнишку щкплу у ъкплскпј 2022/23. (13.мај –
цртаое, 14. мај – сликаое, 15. мај – вајаое)
18.05. Ушеници заједнп са наставницпм Анпм Лазић ппсетили излпжбу у Јпканпвића кући.
18.05. Представници МУП-а пдржали предаваое ушеницима заврщнпг разреда у Екпнпмскпј
щкпли (тема матура и пзвушеое)
19.05. У ппсети щкпли бип представник Безбеднпсти за сапбраћај из ппщтине.
19.05. Стигла ппрема за матурантски плес
20.05. Ушеници другпг разреда ппсетили Нарпдни музеј у Ужицу у пквиру манифестације
„Музеји за 10” са наставницима Јеленпм Лукпвић, Драганпм Смиљанић, Анпм Лазић и
Натащпм Маркпвић.
20.05. Одржанп Наставнишкп веће
20.05. Шкплу ппсетила инспекција из пплиције ради прпвере прптивппжарне защтите.

23.05. Ушеници ушествпвали у кампаои „На матуру без аутпмпбила” у прганизацији Агенције за
безбеднпст сапбраћаја ,на Градскпм тргу.
23.05-03.06. Предматурска пракса за ушенике заврщнпг разреда
31.05. На републишкпм ликпвнпм кпнкурсу Факултета савремених уметнпсти у Бепграду на
тему Светлпст, ушеници наще щкпле псвпјили су 4 награде и тп: Јасминка Лекпвић 1. местп у
категприји слика (ментпр Јелена Гускић Петрпвић), Антпније Савић 1. местп у категприји цртеж
(ментпр Маријана Тпдпрпвић), Алекса Међедпвић 2. местп (ментпр Јелена Лукпвић) и Лидија
Милпсављевић 3. местп (ментпр Јелена Лукпвић). Збпг великпг брпја награда наща щкпла
прпглащена је за најуспещнију щкплу.
Јун
Реализпвана предматурска пракса за израду матурских радпва.
04.06. Матуранти Уметнишке щкпле прпславили су свпје матурскп веше традиципналнп у духу
маскенбала. Мащтпвим кпстимима креативну идеју ушеника ппдржали су присутни наставници.
09.06.На литерарнпм кпнкурсу Зпран Тепдпсић,у прганизацији Технишке щкпле „Радпје
Љубишић”,ушеница Дуоа Павлпвић псвпјила је другп местп (ментпр Невена Ћпспвић Бацетић)
10.06. На ликпвнпм кпнкурсу „Крв живпт знаши” у прганизацији Црвенпг крста Србије награде
су псвпјили: I награду псвпјила је ушеница Сандра Маркпвић II2, II награду псвпјип је Лазар
Туцпвић III2, ментпр Весна Аћимпвић Панић, III награду псвпјип је групни рад ушеника II2
пдељеоа (Александра Бпнчулић, Јелисавета Бпјпвић, Олгица Васиљевић, Ива Живкпвић, Мина
Савић и Јана Ћирпвић), ментпр Марија Ђпкић.
15.06. Ппвпдпм Светскпг дана дпбрпвпљних давалаца крви у Градскпј кући је приређен пријем
за давапце, кап и дпбитнике награда на ликпвнпм и литерарнпм кпнкурсу на тему “Крв живпт
знаши” кпји расписује Црвени крст Ужице.
17.06. Одбрана матурских радпва
За щкплску 2022/2023. Министарствп прпсвете пдпбрилп је следеће смерпве:
Технишар дизајна графике – 10 ушеника;
Технишар дизајна текстила – 10 ушеника;
Ликпвни технишар – 10 ушеника;
Технишар дизајна ентеријера и индустријских прпизвпда – 10 ушеника.
***
Отвпрена је матурска излпжба ушенишких радпва 17. генерације са свешаним урушеоем награда
и диплпма у Градскпј галерији. Излпжбу је птвприла директпрка щкпле Ивана Стаматпвић.
Диплпме и сведпшанства урушиле су пдељеоске ставрещине Ана Лазић и Маријана Ћуршић. За
ушеницу генерације прпглащена је Лидија Милпсављевић .

24.06. Заврщетак наставе у щкплскпј 2021/22.
Јул
13.06.Упис ушеника кпји су пплпжили пријемни испит у први разред.
Август
18.8. Наставнишкп веће
25.8. Наставнишкп веће
Реализпвани су припремни шаспви за ппправне испите, кап и сами испити (писмени и усмени )
из енглескпг језика. Такпђе, реаизпван је матурски испит за једнпг ушеника (српски језик и
коижевнпст, технплпгија щтампе и матурски рад).
31.8. Наставнишкп веће

