Летопис

ОШ „Филип Кљајић Фића“

Летопис води Катарина Јовановић Кртолица,
професор разредне наставе

•

Јул и август школске 2013/2014.године

Летописи школе су записи које су писали учитељи и наставници.
Често су настали записивањем казивања директних учесника или преко
посредника. Тако су сачињени записи о настанку школа и описи историјских
догађаја.
Након формирања осмогодишњих основних школа после Другог
светског рата наставак записа у летописима школа су обављали
директори школа. Бележени су сви важни догађаји у школи. Тако су често
записавани резултати на такмичењима, успех у целокупном образовно
васпитном раду у средини и запис свих радника школе који су радили у
одређеном времену.
Као писани документи, летописи се користе као историјска и
културна грађа, документаришући трагове радa и живота у једном
прошлом времену.

•
•
•

•
•
•

2.7.2014. Провера листе жеља од стране ученика који су
завршили осми разред
2.7.2014. Пријем жалби ученика на изражене жеље и
уношење исправки
3.7.2014. Објављивање званичне листе жеља ученика у
основној школи, провера листе жеља на званичном и
техничком сајту
6.7.2014. Објављивање званичних резултата расподеле по
школама и образовним профилима
6.7.2014. Објављивање преосталих слободних места за
упис у другом кругу
7.7.2014. Додела награда државним и међународним
првацима у Палати Србије
- Фондација "Драгица Николић" наградила је најбоље
ученике средњих и основних школа у Србији преносивим
рачунарима. Награђени су ученици који су освојили прва
места на републичким такмичењима и ученици који су
освојили прва три места на међународним такмичењима.
Међу шампионима је и наша Жељана Лончаревић,ђак
генерације наше школе.
- Председник Србије Томислав Николић поручио је да
бољих нема, као и да Србија треба да буде "боља према
најбољима", јер су у тешким условима постигли много "на
радост својих породица, професора и на понос целе
Србије".
- "Нико не може сам. Зато поштујте подршку своје
породице, труд својих професора и тренера. Њихов
напор добио је уздарје у вашим наградама. Имена ваших
школа, места из којих долазите и име Србије чули су се
на прозивкама победника. Тако сте учинили срећним
своје школске другаре, али и своје суграђане", рекла је
Драгица Николић.
- „Сви заједно ћемо бити прави шампиони када успемо да
и друге повучемо својим примером и да се они виде",
рекао је Срђан Вербић, министар просвете.

- Министар спорта, Вања Удовичић, који је био ђак наше
школе, рекао је да "подржава акције прве даме, која увек
на прави начин истакне прави квалитет".
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4.8.2014. Почетак радова на замени подова у свлачионицама
4.8.2014. Почетак радова на замени делова крова на анексу
школе
8.8.2014. Почетак радова на делимичној санацији школског
дворишта на улазу у анекс школе
18.8.2014. Почетак припремне наставе за ученике који су упућени
на полагање поправних и разредних испита
- Припремна настава за ученике који су упућени на полагање
поправних и разредних испита организована је у периоду од
18.8.2014. до 22.8.2014.године.
25.8.2014. Почетак полагања поправних и разредних испита
- Полагање поправних и разредних испита организовано је од
25.8.2014. до 27.8.2014. по унапред утврђеном распореду.
26.8.2014. Наставак семинар „МЕНСА – НТЦ систем учења“
- Наша школа је била домаћин учесницима другог дела
семинара МЕНСА – НТЦ систем учења. Да подсетимо:
наставници наше школе, међу њима и наставници ученика
првог разреда у школској 2014/2015., у просторијама Основне
школе „Сава Шумановић“ на Новом Београду, похађали су
први део овог семинара током маја месеца ове школске
године. Други део семинара у нашој школи држао је
књижевник Урош Петровић, коаутор програма "НТЦ Систем
учења" који подстиче развој функционалног знања и
креативног начина размишљања.
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28.8.2014. Седница Школског одбора
- На овој седници конституисан је нови сазив Школског одбора.
Чланови су: Ђорђе Жигић, Снежана Тодоровић, Јелена
Шобот, Бојана Ђурђевић, Зорица Милојевић,
Срђан
Стојановић,
Ратко
Кењић,
Зоран
Куљић,
Љиљана
Младеновић.
29.9.2014. Последња седница Наставничког већа у школској
2013/2014.години

