
Основна школа

„ ЈАНКО КАТИЋ „

Космајска 153, Рогача

Тел: 011/8255 - 021

www.osjankokaticrogaca.nasaskola.rs

имејл: osjankokatic@gmail.com

ЛЕТОПИС 

школска 2019/2020. година

        

                                               Бројно стање ученика



МАТИЧНА ШКОЛА У РОГАЧИ

Разред и одељење Број 
ученика Одељењски старешина

I-1 2 Душица Стевановић

II-1   5 Душица Стевановић

III-1    6 Владан Аћимовић

IV-1 7 Милка Војиновић

Укупно у млађим разредима 20  3 одељења

V-1 17 Катарина Петровић

VI-1 17 Станка Томчић

VII-1 18 Снежана Николић

VIII-1 13 Милош Бранисављевић

Укупно у старијим разредима 65  4 одељња

Укупно 85  7 одељења

 ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

Разред и 
одељење

I 
раз.

II 
раз.

III 
раз.

IV 
раз Укупно Одељењски старешина

Сибница 4 2 3 1

6

4

1-2 Маја Станић

3-4  Љиљана Паркић

Дрлупа 4 4 6
4 

 
10 1-3    Јасмина Аћимовић

8 2-4     Милена Ковачевић

Дучина  2    9   - 

 

  

  5

11 1-2  Милена Шеган

5 4     Слађана Бранисављевић

Слатина 1 3 - - 4 1-2  Шормаз Оливера

  11 18 9 10 48  7 одељења

Септембар



Датум Дешавања
06. 09. 2019. Конститутивна седница Ученичког парламента -  изабрани су председник, заменик 

председника и записничар, као и два представника у Школски одбор и представници 
у тимове и активе школе.

11.09.2019. Одржана седница Наставничког већа на којој су разматрани предлог Годишњег 
плана рада школе за ову школску годину и органозациона питања на почетку 

школске године
12.09.2019. * Одржана конститутивна седница Савета родитеља школе на којој су изабрани 

председник и заменик председника Савета родитеља.Родитељи су упознати са 
основним актима школе на почетку школске године.

* Одржана седница Школског одбора на којој су усвојени извештаји о раду у 
претходној школској години и донет је Годишњи план  рада за ову школску годину.

18.09.2019. МУП Сопот почео реализацију предавања  на тему "Основе безбедности деце".
Пројектом су обухваћени ученици првог, четвртог и шестог разреда.

26.09.2019. У ОШ "Јелица Миловановић" у Сопоту ученици учествовали на општинском 
такмичењу у кошарци.

26.09.2019. Ученици шестог разреда израдом пригодних паноа на енглеском и српском језику на 
тему националних кухиња  обележили Европски дан страних језика.

30.09.2019. У сарадњи са Центром за културу Сопот у матичној школи организован сусрет са 
песникињим  за децу Јасминком  Петровић.  Организованом дружењу 

присуствовали ученици од првог до петог разреда, као  и ученици  четвртог  разреда 
из издвојених одељења у Дрлупи  и Дучини  који су били  на часовима упознавања 

са предметним наставницима.

Октобар

Датум Дешавања
03.10.2019. Ученици ИО Дрлупа са својим учитељицама и родитељима учествовали на седмом 

Сајму здраве хране Милена Татар у Сопоту.
07-13.

10..2019.
Обележена Дечја недеља у оквиру које:

- је  08.10. у сарадњи са Центром за културу  Сопот  у  ИО Дрлупа одржана вајарска 
радионица у којој су учествовали и родитељи ученика.

- је  08.10. у сарадњи са Центром за културу Сопот за ученике млађих разреда у 
матичној  школи приказан цртани филм Принцеза и змај.

- је 09.10. одржан јесењи крос ученика
- је  09.10. у ИО Дрлупа организована "Другаријада" -  дружење ученика првог и 

другог разреда матичне школе и ученика из ИО Дрлупа и Дучина. Ученици трећег и 
четвртог разреда учествовали у пројекту Упознај свој крај.

- је 10.10.  у објекту вртића у Рогачи организивана "Другаријада" -  дружење ученика 
млађих разреда  матичне школе и предшколаца и посета одељењу  библиотеке  у 

Рогачи. 
- су 11.10. поводом пријема ученика првог разреда у Дечји савез у свим школама 

одржане приредбе и првацима уручени пригодни поклони.
15.10.2019. Ученици млађих разреда и њихови учитељи су реализовали амбијенталну наставу на 

Космају. Придружили су им се и ученици старијих разреда и пешачењем кроз Космај 
обележен је Светски дан пешачења.

16.10.2019. У ИО Дучина реализован тематски дан  "Дан здраве хране" поводом Светског дана 
здраве хране.

17.10.2019. У матичној школи одржана представа "Веселе чаролије".
18.10.2019. У ИО Дучина одржана представа "Веселе чаролије"  којој су присуствовали ученици 

овог и ученици ИО Дрлупа.
21.10.2019. Тематски дан: Дан јабуке.

 У обележавању Дана јабуке учествовали су ученици млађих разреда и ученици 



шестог разреда у оквиру слободних наставних активности Чувари природе.
                                                             

                                           Нoвембар

Датум Дешавања
05.11.2019. Реализована акција ЈКП „Паркинг сервис-а“  Београд „Ђаци вас моле 

успорите поред  школе“ а у сарадњи са Саобраћајном полицијом – одржано 
предавање на тему „Безбедност ученика у саобраћају“ и првацима 

подељени заштитни светлоодбојни прслуци.
07.11.2019. * "У сусрет сајму књига 2019."  - размена или  продаја  књига, сликовница и 

уџбеника, продаја обележивача страница и слично, што има везе са књигом.
* Одржано школско такмичење из математике - учествовали ученици 

трећег, четвртог, петог и шестог разреда.
13.11.2019. Одржане седнице одељењских већа млађих разреда поводом завршеткa 

првог класификационог периода.
14.11.2019. Одржане седнице одељењских већа старијих разреда и  Наставничког већа 

поводом завршетка првог класификационог периода.
18.11.2019. Ученици петог разреда радили анкету о прилагођености на пети разред и 

предметну наставу.  
20.11.2019. Ученици и ученице учествовали на општинском такмичењу у малом 

фудбалу у  ОШ "Јелица Миловановић" у Сопоту
29.11.2019. На седници Школског одбора разматрани успех и дисциплина ученика на 

крају првог класификационог периода, донет  Правилник о награђивању 
запослених као и одлука о попису.

Децембар

Датум Дешавања
05.12.2019. На седници Наставничког већа донета одлука о расписивању ликовног и 

литерарног конкурса на тему "Живот и дело Светог Саве" и реализацији 
светосавског турнира у стоном тенису.

07.12.2019. Ученици трећег, четвртог и шестог разреда учествовали на општинском 
такмичењу из математике  у ОШ " Јелица Миловановић" у Сопоту. Ученик 

шестог разреда се пласирао на градско такмичење.
14.12.2019. Учитељи првог разреда у ОШ "Јелица Миловановић" у Сопоту 

присуствовали обуци  " Савремени концепт саобраћајног васпитања и 
образовања у првом разреду основног образовања и васпитања" 

Организатор: Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај
Реализатор: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет   

16.12.2019. Директор и психолог школе у ОШ "Свети Сава " у Младеновцу 
присуствовали састанку на тему  насиља у основним школама - законске 

основе, израда планова рада Тима за заштиту, процедуре у случају 
дешавања насиља, документација о евиденцији насиља и рада са 

учесницима у насиљу.
18.12.2019. Дечије позориште Искрица из Крагујевца гостовало у нашој школи.За 

ученике од првог  до осмог разреда у матичној школи изведена  представа 
"Љубавни јади Дејзи Шалабејзи"

20.12.2019. Представа "Љубавни јади Дејзи Шалабејзи" изведена за ученике у 
издвојеним одељењима.

21.12.2019. У школи реализован семинар " Коришћење рачунара за припрему 
ефективније наставе."

23.12.2019. У библиотеци „Милован Видаковић“ у Сопоту додељене су награде на 
конкурсу библиотеке и ГО Сопот на тему „Сопот-мој завичај“. Из наше 



школе награђена су два ученичка рада  ( други разред - прво место и шести 
разред - друго место)

24.12.2019. * Ученици учествовали на општинском такмичењу у одбојци у ОШ "Јелица 
Миловановић" у Сопоту.

* У ИО Дрлупа одржана приредба поводом Новогодишњих и Божићних 
празника.

26.12.2019. Новогодишњи базар: ученици  ИО Дрлупа и ИО Дучина реализовали базар 
у Сопоту, а ученици  матичне школе и ИО Сибница и ИО Слатина у својим 

школама/месним заједницама. 
27.12.2019. * У матичној школи одржана приредба и продајна изложба хуманитарног 

карактера - приход намењен  за лечење мале Анђелије Николић из Рогаче.
*Хуманитарне приредбе у циљу прикупљања помоћи за лечење мале 
Анђелије одржане и у свим издвојеним одељењима . У оквиру приредбе у 
ИО Сибница Деда Мраз поделио пакетиће свој деци.

30.12.2019. Почео први део зимског распуста за ученике који ће трајати до 
07.01.2020.године.

Јануар

Датум Дешавања
08.01.2020. Почела настава после првог дела зимског распустa.
14.01.2020. На седници Школског одбора донети Финансијски план и План јавних 

набавки за 2020.годину, усвојен Извештај о попису и предлог пописне 
комисије о доношењу одлуке о отпису, присутни су упознати о начину 

обележавања школске славе. 
16.01.2020. У школи одржана презентација уџбеника за 3. и 7. разред  - Завод за 

уџбенике и наставна средства из Београда.
17.01.2020. У матичној школи одржан "Квиз о Светом Сави" у коме су учествовали 

ученици старијих разреда: 5. разред против 6.разреда и 7.разред против 
8.разреда

22.01.2020. Просветни  инспектор Биљана Ерцег обавила редован  инспекцијски надзор.
24.01.2020. Одржано финале "Квиза о Светом Сави" између ученика петог и седмог 

разреда - победили су ученици петог разреда, треће место су заузели 
ученици шестог разреда.

25.01.2020. Осам учитеља наше школе  учествовало на 35.Зимским сусретима учитеља 
Србије у Основној школи "Ђорђе Крстић" у Жаркову - мото сусрета "Дан 

стручног усавршавања" 
27.01.2020. Свечано обележена школска слава –Свети Сава. Ученици награђени за 

најуспелије радове на конкурсу „Живот и дело Светог Саве“ и успех на 
турниру у стоном тенису и "Квизу о Светом Сави".

28.01.2020. Др.Зорка Денић, педијатар Дома здравља у Сопоту  ученицима старијих 
разреда одржала предавање на тему вируса.

29.01.2020. Директорка и два члана тима за самовредновање присуствовале састанку у 
ОШ "Јелица Миловановић" у Сопоту на тему самовредновања рада школе.

Фебруар



Датум Дешавања
03.02.2020. * Почео други део зимског распуста за ученике  који ће трајати до 17.02.2020

* Oдржане седнице одељењских и наставничког већа поводом завршетка 
првог полугодишта.

04.02.2020, Саопштавање успеха и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта.

05.02.2020. У школи одржан семинар Искористи час  коме је присуствовало 
22 наставника.

12.02.2020.  Одлуком надлежног Министарства други део зимског распуста за ученике 
продужен до 24.фебруара због епидемије грипа.

15.02.2020.
Поводом обележавања Дана државности на споменик Јанку Катићу у центру 

Рогаче положени венци, а у фискултурној сали школе одржан пригодан 
програм у организацији Центра за културу Сопот.

21.02.2020.
У школи одржан семинар Подршка школама након спољашњег вредновања. 

семинару присуствовало 28 запослених ( 25 наставника, библиотекарка, 
директорка и психолог школе ).

24.02.2020. Почело друго полугодиште.

27.02.2020.

На седници Школског одбора разматран успех и дисциплина ученика на  
полугођу, донета одлука о расписивању конкурса за избор директора школе, 
усвојен Извештај о пословању ( годишњи обрачун ) за 2019.годину,  усвојен  

Извештај о раду директора. Присутни су упознати са Записником о редовном 
инспекцијском надзору у ОШ "Јанко Катић" у Рогачи VII-06 број: 614-20/2020. 

године од 24.01.2020.године.

Март

Датум Дешавања
О2.03.2020. Директор и психолог школе присуствовале у ОШ "Живомир Савковић" у 

Ковачевцу првом радном састанку поводом предстојећег уписа, пробног 
завршног и завршног испита.

04.03.2020. На седници Наставничког већа утврђен план надокнаде  часова изгубљених 
због продужетка другог дела зимског распуста.

07.03.2020. *Ученик шестог разреда учествовао на градском такмичењу из математике.
* Школа била домаћин општинског такмичења " Књижевна олимпијада" за 

ученике седмог и осмог разреда.
09.03.2020. У ИО Сибница одржана приредба поводом 8.марта -Дана жена
12.03.2020. *Одржано математичко такмичење "МИСЛИША" за ученика првог, другог, 

трећег и четвртог разреда.
* Ученици старијих разреда учествовали на општинском такмичењу у 

атлетици  у ОШ "Јелица Миловановић" у Сопоту.
15.03.2020. * Ученици петог и шестог разреда учествовали  на општинском такмичењу 

из историје у ОШ "Милорад  Мића Марковић" у Малој Иванчи.
* Проглашено ванредно стање због епидемије коронавируса и обустављена 

настава до даљег.
17.03.2020, Почела реализација  "Наставе на даљину" преко  РТС 2  и  РТС 3, вибер 

групе по одељењим са својим наставницима. 

Април



01.04.2020. Почео упис у први разред школске 2020/2021.године  -  реализација 
електронским путем..

22-24.04.2020. Обављено онлајн  пробно тестирање ученика осмог разреда. Ученицима 
који немају техничких могућности за праћење наставе на даљину 

достављени штампани тестови.
23.04.2020. Две ученице седмог разреда се учествовале  на онлајн конкурсу  библиотеке 

Града Београда поводом Светског дана књиге на тему "Читам, па шта?"

Мај

05.05.2020. Онлајн седница Наставничког већа на којој  је донета одлука о употреби 
уџбеника за наредну школску годину.

06.05.2020. Онлајн седница савета родитеља школе поводом избора уџбеника за 
наредну школску годину.

09.05.2020. Због настале ситуације услед пандемије коронавируса Дан школе обележен 
само издавањем школског листа "Брана".

Јун

01.06. и 02.06.2020.
Ученици осмог разреда радили пробни завршни испит. Тест из српског 

језика и комбиновани тест носили и радили код куће, тест из математике 
радили у школи.

03.06.2020. * Почела припремна настава за ученике осмог разреда која ће трајати до 
15.06.2020.године.

* Почео упис у први разред и тестирање будућих ученика првог разреда.
09.06.2020. * Одржана посебна седница Наставничког већа у проширеном саставу  ради 

изјашњавања запослених по расписаном конкурсу за директора школе.
* Одржана седница одељењског већа осмог разреда поводом завршетка 

наставне године за ученике осмог разреда.
* Одржана седница Наставничког већа поводом завршетка наставне године 

за ученике осмог разреда.
15.06.2020. * Одржана седница школског одбора.

* Одржана седница савета родитеља школе.
17,18,19.06.2020. ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

24.06.2020. Одржане седнице поводом завршетка наставе за ученике од 1. до 7.разреда.
27.06.2020. Одржано другарско вече ученика осмог разреда и свечана подела 

сведочанстава на завршетку основног образовања и васпитања.
28.06.2020. * Саопштавање успеха и подела  ђачких књижица за ученике млађих 

разреда. 
* Ученици четвртог разреда се кратким дружењем опростили од својих 

учитељица.
29.06.2020. Саопштавање успеха и подела сведочанстава за ученике петог, шестог и 

седмог разреда.
.30.06.2020. Одржана седница наставничког већа.

Јул



О1.07.2020. Ученици осмог разреда попуњавали и предали листе жеља у школи.
06.07.2020. На онлајн седници Школског одбора донети:  Анекс Школског програма за 

трећи  и седми разред, Анекс школског програма за осми разред  за 
предмете  информатика и рачунарство, техника и технологиј, физичко и 

здравствено  васпитање, као и Анекс школског програма за први разред за 
предмет Дигитални свет.

08.07.2020. Објављивање  званичних  резултата расподеле по школама и образовним 
профилима у основним и средњим школама.

09. и  10. 07.2020. Упис ученика у средње школе - први уписни круг, због погоршања 
епидемиолошке ситуације омогућен и онлајн упис у средње школе.

Август 

25.08.2020. Одржана седница Наставничког већа на којој су разматрани начин 
реализације наставе у наредној школској години у условима пандемије 
коронавируса и извештај о остварености Годишњег плана рада школе у 

школској 2019/2020.години као и пратећи извештаји.


