Ђак генерације Средње медицинске школе „Др
Ружица Рип“ у Сомбору у школској 2018/19. години
ЈЕЛЕНА СЕДОГЛАВИЋ, ученица IV разреда,
образовни профил фармацеутски техничар.
Јелена Седоглавић је рођена 25. марта 2000. године
у Сомбору. Похађала је Основну школу ,,21. октобар“
седам година, а након њеног затварања основно
школовање је завршила у Основној школи ,,Братствојединство“ у Сомбору као добитница Вукове дипломе.
Током основне школе учествовала је и остварила успешне
резултате на такмичењима из српског језика, биологије,
математике, физике, хемије, историје и физичког
васпитања. Од ваншколских активности, највише времена
је посвећивала учењу страних језика, енглеског и
шпанског, спорту и заштити животне средине, а то је
наставила, још успешније, и током средње школе.
Школске 2015/2016. године је уписала Средњу
медицинску школу ,,Др Ружица Рип“ у Сомбору, смер
фармацеутски техничар. Током целог средњошколског
периода је показивала велико ангажовање и велики
допринос како у школским, тако и у ваншколским
активностима.
Посебно се истакла на републичком такмичењу из латинског језика у првом разреду, где је
освојила друго место.
На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе у другом разреду освојила је
прво место, а на истом такмичењу у трећем разреду освојила је треће место.
На такмичењима у борилачким вештинама освојила је неколико медаља и диплома на
европском и светском нивоу. Јелена је вицешампионка Европе 2016. и вицешампионка света 2017.
године у савате боксу. Освојила је треће место на првенству света у савате боксу 2018. године, прво
место на два светска купа 2018. године, а треће место на светском купу 2017. године, такође у савате
боксу.
На државном нивоу, Јелена је вишегодишња првакиња Војводине и Србије у савате боксу.
Носи титулу најуспешније кадеткиње Савате савеза Војводине за 2017. годину, најуспешније
јуниорке Савате савеза Србије за 2017. годину и најуспешније јуниорке Савате савеза Војводине и
Савате савеза Србије за 2018. годину.
Била је првакиња Војводине 2015. године у кик-боксу, а у периоду од 2015. до 2017. године
била је вишеструка првакиња Војводине и Србије у кунг-фу санди.
Члан је репрезентације Републике Србије у савате боксу.
Средњу медицинску школу ,,Др Ружица Рип” у Сомбору завршава као добитница Вукове
дипломе и ђак генерације. Планира да упише Медицински факултет у Новом Саду.

