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ЛЕTОПИС 

школска 2020/2021. година

        



                                                     Бројно стање ученика
МАТИЧНА ШКОЛА У РОГАЧИ

Разред и одељење Број 
ученика Одељењски старешина

I-1 10  Kаравелић Сања

II-1    2  Стевановић Душица

III-1    5  Стевановић Душица

IV-1 8  Ковачевић Милена

Укупно у млађим разредима 25  

V-1 16 Бранисављевић Милош

VI-1 17 Петровић Катарина

VII-1 18 Иванчевић Дринка

VIII-1 18 Николић Снежана

Укупно у старијим разредима 69  

Укупно 94  7 одељења

 ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

Разред и 
одељење

I 
раз.

II 
раз.

III 
раз.

IV 
раз Укупно Одељењски старешина

Сибница 3 4 1 3

7

4

1-2  Маја Станић

 3-4- Љиљана Паркић

Дрлупа
3 4 4 6

7 1-3    Владан Аћимовић

10 2-4     Јасмина Аћимовић

Дучина  3    2    8

5 1-2   Слађана Бранисављевић

8  3  Милена Шеган

Слатина 1 3 4 2-3  Шормаз Оливера

  9 11 16   9 45  7 одељења

Септембар



Датум Дешавања
11. 09. 2020. * 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.

11.09.2020. * Одржана седница Наставничког већа на којој су разматрани предлог Годишњег 
плана рада школе за ову школску годину и организациона питања на почетку 

школске године.
14.09.2020. * 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.

19.09.2020. * Одржана онлајн обука у оквиру пројекта "Подршка школама у функцији развоја 
квалитете инклузивног образовања и унапређења културе вредновања". Пројекат 

реализује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
22.09.2020. * Ученици осмог разреда радили анкету о избору занимања и средње школе.

* Просветни инспектори извршили надзор над применом мера прописаних због 
пандемије коронавируса.

26.09.2020. * Једна учитељица и наставница физичког и здравственог васпитања  присуствовале 
семинару " Дечија атлетика, примена савремених програма у раду са ученицима и 
атлетска спортска такмичења". Семинар је реализован у ОШ " Лазар Саватић" у 

Земуну.

Октобар

Датум Дешавања
05-09.

10.2020.
* Подељена срећа, два пута је већа  - обележена Дечја недеља у оквиру које:
- је  05.10. * у школском дворишту реализовано цртање кредама у боји на тему 
                     Другарство је највеће царство
                  * на огласној табли у школи постављена Табла пријатељства за
                     убацивање лепих порука за ученике млађих разреда и њихове учитељице,  
                    директорку и психолога школе  
- су  06.10.  * на школским теренима организоване заједничке спортске активности
                            за ученике од 1. до 8.разредa ( занимљиви полигон )
                    * у трпезарији организована заједничка ужина за ученике млађих 
                            разреда - Хајд поведи дружину да делимо ужину.
-  је 07.10.  * одржан јесењи крос ученика од трећег до осмог разреда
                   * заједничка ужина ученика млађих разреда - Прст на чело бирај јело.
- је  08.10.  * органозована посета одељењу библиотеке и вртићу у Рогачи  
                   * ученици млађих разреда матичне школе присуствовали ликовној 
                      радионици у Центру за културу у Сопоту
- су  09.10.  *  ученици који добијају додатну подршку својим друговима послужили 
                       ужину 
                    * поводом пријема ученика првог разреда у Дечји савез у свим
                        школама одржане приредбе и првацима уручени пригодни поклони.

15.10.2020. * Ученици млађих разреда матичне школе и ученици ИО Дрлупа и њихови учитељи у 
   сарадњи са родитељима ученика учествовали су на осмом сајму здраве хране  
   Милена Татар у Сопоту. 



20.10.2020. * Реализован тематски дан  "Дан јабуке", обележавање Светског дана јабуке. 
У програму код споменика Јанку Катићу у центру Рогаче учествовали ученици 

млађих разреда са својим учитељима и три ученика седмог разреда.
22.10.2020. * У матичној школи одржана интерна обука за коришћење гугл учионице у случају 

да, због погоршане епидемиолошке ситуације у земљи, дође до прекида наставе.
31.10.2020. * Ученице наше школе 2/2 одељења ИО Сибница присуствовале су завршном 

програму на Ада Хуји и додели награда за учешће на ликовном и фото конкурсу на 
тему "МОЈ БЕОГРАД" у оквиру пројекта "ЕКО ЛОРА" Београд 2020.године - 
Анамарија Пантелић је освојила ПРВО, а Анђела Надрљански ТРЕЋЕ место.

                                           
                                                           
                                                                Нoвембар

Датум Дешавања
06.11.2020. * У млађим разредима реализован тематски дан посвећен Вуку 

Стефановићу Караџићу - Осташе нам после Вука лепа слова и азбука! 
Ученици матичне школе су онлајн посетили Музеј Вука и Доситеја у 

Београду.
09.11.2020. * Одржане седнице одељењских већа млађих разреда поводом завршеткa 

првог класификационог периода.
10.11.2020. * Одржане седнице одељењских већа старијих разреда и  Наставничког већа 

поводом завршетка првог класификационог периода.
од 11. 11.до 
13.11.2020.

* Јесењи распуст.      

27.11.2020. * На седници Школског одбора разматрани су: успех и дисциплина ученика 
на крају првог класификационог периода, реализација екскурзија и наставе 

у природи за ову школску годину и  донета је одлука о попису.
30.11.2020. * Због погоршане епидемиолошке ситуације ученици старијих разреда 

прешли на наставу на даљину која ће трајати до 18.12.2020. када ће почети 
зимски распуст.

* Почели радови на уређењу приземља школе ( учионице, ходник, 
канцеларије )

Децембар

18.12.2020. * У складу са изменама Правилника о календару образовно-
васпитног рада завршено прво полугодиште. 

* Ученици млађих разреда пригодним паноима и програмом 
обележили крај полугодишта и предстојеће празнике.

21.12.2020. * Одржане седнице одељењских већа на крају првог полугодишта ( због 
еподемиолошке ситуације седнице одржане онлајн.

22.12.2020. * Одржани састанци тимова и седница Наставничког већа на којој је 
утврђен успех на крају првог полугодишта и донета одлука о расписивању 

ликовног и литерарног конкурса на тему "Живот и дело Светог Саве". 
Састанци и седница одржани онлајн.

* На конкурсу библиотеке " Милован Видаковић" у Сопоту и ГО Сопот на 
тему „Из прошлости мога краја“ из наше школе награђена су два ученичка 
рада  ( Немања Жујевић, ученик другог  и Матеја Ђурић, ученик четвртог 



разреда ).
23.12.2020. Саопштавање успеха и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта.

Јануар

Датум Дешавања
18.01.2021.      * Почела настава после зимског распустa. Сви ученици наставу похађају 

у школи уз поштовање епидемиолошких мера.
     * На онлајн седници Школског одбора разматран успех и владање 
ученика на крају првог полугодишта и донет финансијски план за 
2021.годину.
     * На онлајн седници Савет родитеља школе упознат са успехом и 
владањем ученика на крају првог полугодишта.

27.01.2021.     У складу са препорукама надлежних органа обележена школска слава-
Свети Сава. Ученици награђени књигама зa најуспелије радове на ликовном 
и литерарном конкурсу на тему "Живот и дело Светог Саве".

29.01.2021. На онлајн седници Школског одбора донет План јавних набавки за 
2021.годину, усвојен Извештај о попису и предлог пописне комисије о 

доношењу одлуке о отпису.

Фебруар

Датум Дешавања
05.02.2021. * Одржано школско такмичење из мaтематике.

* Наставник Машинске школе "Космај" у Сопоту ученицима осмог разреда  
представио своју школу.

15.02.2021. Поводом обележавања Дана државности на споменик Јанку Катићу у центру 
Рогаче положени венци.

Од 22.02. до 
26.02.2021.

Пригодним активностима обележен Међународни дан борбе против 
вршњачког насиља ( 24.02.2021.).

23.02.2021.
Директорка школе присуствовала у ОШ "Живомир Савковић" у Ковачевцу 
првом радном састанку поводом предстојећег уписа, пробног завршног и 

завршног испита.

25.02.2021. На седници Школског одбора усвојен Извештај о пословању ( годишњи 
обрачун ) за 2020.годину и донет Статут ОШ "Јанко Катић" Рогача. 

Март

Датум Дешавања
08.03.2021. Поводом 8.марта, Дана жена, у холу матичне школе одржана пригодна 

приредба уз поштовање епидемиолошких мера и без присуства публике, 
осим запослених.

11.03.2021. *Одржано математичко такмичење "МИСЛИША" за ученикe првог, другог, 



трећег и четвртог разреда.
* Одржано школско такмичење рецитатора.

13.03.2021. Ученици старијих разреда учествовали на онлајн општинском такмичењу из 
Верске натаве.

15.03.2021.  Због погоршања епидемиолошке ситуације ученици од петог до осмог 
разреда прешли на наставу на даљину.

Април

01.04.2021. Почео упис у први разред школске 2021/2022.године  -  реализација 
електронским путем..

06.04.2021. Одржане седнице одељењских већа и и стручних већа поводом завршетка 
трећег класификационог периода. Седнице су одржане онлајн.

09.04.2021. Одржана онлајн седница наставничког већа на којој је анализиран успех на 
крају трећег класификационог периода и донета олука о употреби уџбеника 

за наредну школску годину за 3, 4, 7. и 8.разред.
09.-10.04.2021. Уз поштовање свих епидемиолошких мера ученици осмог разреда радили 

пробни завршни испит у школи.
12.04.2021. Ученици учествовали на онлајн општинском такмичењу рецитатора - Саша 

Васовић, ученица 3/5 разреда освојила је друго место у категорији ученика 
млађих разреда, а Јован Белевски, ученик 7/1 разреда друго место у 

категорији ученика старијих разреда.
17.04.2021. Ученица осмог разреда Ивана Јарановић учествовала на општинском 

такмичењу из Технике и технологије и пласирала са на градско такмичење.
19.04.2021. Ученици старијих разреда наставили да похађају наставу у школи.
24.04.2021. Ученица осмог разреда Ивана Јарановић учествовала на градском 

такмичењу из Технике и технологије.
30.04.2021. Почео пролећни распуст за ученике, који ће трајати до 07.маја 2021.године.

Мај

10.05.2021. * Почела настава после пролећног распуста.
* У складу са епидемиолошким мерама обележен Дан школе.

Јун

08.06.2021. Завршена настава за ученике осмог разреда.
09.06.2021. * Почела припремна настава за ученике осмог разреда која ће трајати до 

22.06.2020.године.
10.06.2021. * 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.
21.06.2021. У фискултурној сали матичне школе у Рогачи одржана завршна приредба 

ученика четвртог разреда у којој су учествовали сви ученици млађих 
разреда. Уз поштовање епидемиолошких мера приредби присуствовали 



запослени школе, родитељи ученика, будући ученици првог разреда и 
заинтересовани мештани.

22.06.2021. * У ИО Дрлупа одржана завршна приредба ученика четвртог разреда у којој 
су учествовали сви ученици.

* Одржане седнице одељењских и наставничког већа поводом завршетка 
наставе за ученике од 1. до 7. разреда.

23,24,25.06.2021. ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

28.06.2021.   * Саопштавање успеха и подела  ђачких књижица и сведочанстава. 

Јул

О7.07.2021. Одржана седница наставничког већа. 
09.07.20201. На седници Школског одбора донети:  Анекс Школског програма за  

четврти и осми разред, Анекс школског програма за седми  разред  за 
предмет техника и технологија, као и Анекс школског програма за други 

разред за предмет Дигитални свет.
На истој седници донета су акта ускађена са Статутом школе који је донет 

на једној од претходних седница.
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 

27.08.2021. Одржана седница Наставничког већа на којој су разматрани начин 
реализације наставе у наредној школској години у условима пандемије 

коронавируса и извештаји о остварености Годишњег плана рада школе у 
школској 2020/2021.години и пратећи извештаји.


