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ЛЕTОПИС 

школска 2021/2022. година

        



                                                     Бројно стање ученика
МАТИЧНА ШКОЛА У РОГАЧИ

Разред и одељење Број 
ученика Одељењски старешина

I-1 8 Милена Ковачевић

II-1    8 Милица Марковић

III-1    2 Милена Ковачевић

IV-1 7 Душица Стевановић

Укупно у млађим разредима 25  

V-1 13 Јелена Ђорђевић

VI-1 17 Милош Бранисављевић

VII-1 17 Катерина Петровић

VIII-1 17 Дринка Иванчевић

Укупно у старијим разредима 64  

Укупно 89  7 одељења

 ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

Разред и 
одељење

I 
раз.

II 
раз.

III 
раз.

IV 
раз Укупно Одељењски старешина

Сибница 3 3 4 1

7

4

2-3  Маја Станић

 1-4- Љиљана Паркић

Дрлупа
7 3 4 3

6 2-4    Владан Аћимовић

11 1-3     Јасмина Аћимовић

Дучина  3    3    2      8
5 1-3  Александра Ленђеловић

11  2-4 Милена Шеган

Слатина 3 / 1 3 7 1-3-4  Шормаз Оливера

  16   9 11   15   51  7 одељења

Септембар



Датум Дешавања
03. 09. 2021. * 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. На седници је донет нов Пословник о раду Ученичког 

парламента усклађен са изменама Статута школе.
10.09.2021. * Ученици млађих разреда са својим учитељима реализовали амбијенталну наставу 

на Космају.
14.09.2021. * Одржана седница Наставничког већа на којој су разматрани предлог Годишњег 

плана рада школе за ову школску годину и организациона питања на почетку 
школске године.

15.09.2021. * 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.
24.09.2021. * Ученици осмог разреда радили анкету о избору занимања и средње школе.
28.09.2021. На теренима школе почео традиционални, меморијални турнир у малом фудбалу 

"Златко Кандић", који ће трајати до 02.10.2021.године.

Октобар

Датум Дешавања

01.10.2021.
Ученици млађих разреда матичне школе и ученици ИО Дрлупа и њихови учитељи у 

сарадњи са родитељима учествовали на деветом сајму здраве хране "Милена Татар" у 
Сопоту.

04-09.
10.2021.

* Дете је дете да га волите и разумете  - обележена Дечја недеља у оквиру које:

- је  04.10. Отварање Дечје недеље
                  * презентација Буквара дечјих права
                  * у школском дворишту реализовано цртање кредама у боји на тему 
                     Ја сам једно срећно дете
                  * за ученике млађих разреда организован квиз Колико знам енглески језик
                  * организован спортски полигон - такмичење деце и родитеља
                  * организована заједничка ужина ученика млађих разреда - Хајд поведи 
                     дружину да делимо ужину  
- је  05.10.   Распевани уторак
                    * урађен пано Моја школа - мој свет, чаробан и леп
                    * организована заједничка ужима ученика млађих разреда - Испеци па
                       сервирај деци
                    * организовано дружење  ШИЗ-ФРИЗ 
                    * дружење под слоганом Музичке игре - Молим за плес, Музичке столице
-  је 06.10. Спортски дан
                    * наш гост био спортиста фудбалер Ненад Крстичић, у фискултурној сали 
                       организоване пригодне игре
                    * организована шетња у природи  - Прођи "Јанко" кроз наш крај
                   * заједничка ужина ученика млађих разреда - Прст на чело бирај јело.
- је  07.10.   Дан дечјег стваралаштва
                   * органозована посета одељењу библиотеке у Рогачи  
                   * наш гост био песник Јован Белевски, ученик осмог разреда наше школе, 



                       промоција његове збирке песама
                     * спроведена акција Друг другу - размена поклон-играчака
- су  08.10.  Другаријада
                   *  Ја умем, ја то знам - 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 и 
                        награде, похвале и захвалнице за учешће на ликовном и литерарном 
                        конкурсу поводом Дечје недеље.

14.10.2021. Реализован тематски дан "Дан хлеба", обележавање Светског дана хлеба
18.10.1021. Девојчице седмог и осмог разреда учествовале на општинском такмичењу у кошарци. 

Такмичење је одржано у ОШ "Јелица Миловановић" у Сопоту.
21.10.2021.  Реализован тематски дан  "Дан јабуке", обележавање Светског дана јабуке. 

У програму код споменика Јанку Катићу у центру Рогаче "Чајанка код Јанка" 
учествовали су ученици млађих разреда са својим учитељицама и ученици осмог 

разреда са наставницом биологије.
27.10.2021. У млађим разредима реализован тематски дан посвећен јесени, наступајућем 

годишњем добу.
                                           
                                                           Нoвембар

Датум Дешавања
02.11.2021. Група ученика осмог разреда са наставницама историје и физичког и 

здравственог васпитања посетила Етнографски музеј у Београду.
03.11.2021. Одржане седнице одељењских већа поводом завршетка првог 

класификационог периода.
04.11.2021. Одржана седница наставничког већа поводом завршетка првог 

класификационог периода.
05.11.2021.  У млађим разредима реализован тематски дан посвећен Вуку Стефановићу 

Караџићу - Осташе нам после Вука лепа слова и азбука! 
од 08.11.до 
12.11.2021.

Јесењи распуст.

25.11.2021. Група ученика са наставницима присуствовала реванш мечу V кола групне 
фазе УЕФА Лиге Европе између ФК  Црвена звезда и ФК Лудогорец.  

26.11.2021. * На седници Савета родитеља школе разматрани успех и дисциплина 
ученика на крају првог класификационог периода,

  *На седници Школског одбора разматрани су: успех и дисциплина 
ученика на крају првог класификационог периода и  донета је одлука о 

попису.

Децембар

03.12.2021. Одржано школско такмичење из математике.
22.12.2021. Ученици млађих разреда из матичне школе и ИО Дрлупа и Дучина са 

својим учитељима учествовали на новогодишњем вашару у Сопоту. 
Ученици ИО Сибница и Слатина новогодишњи базар су реализовали у 

својим школама.

28.12,2021
У библиотеци "Милован Видаковић" у Сопоту додељрне награде за учешће 

на конкурсу "Приче мога краја". Из наше школе награђени су: Вук 
Банковић 1/1 ( прво место ), Валентина Лучић 1/1 (треће место ), Лука 



Дамјановић 4/1 (друго место ), Матеја Релић 4/1 ( треће место) и Јован 
Белевски 8. разред за освојено прво место.

29.12.2021. Одржане седнице одељењског већа млађих разреда
30.12.2021. Одржане седнице одељењских већа старијих разреда и наставничког већа.
31.12.2021. * Саопштавање  успеха  и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта.
* На седници Школског одбора донет Финансијски план за 2022.годину. 

Присутни су упознати о начину обележавања школске славе - Свети Сава.
* Почео зимски распуст за ученике који ће трајати до 21.01.2022.године.

Јануар

Датум Дешавања
24.01.2022. Почела настава после зимског распустa.
27.01.2022. У складу са епидемиолошким мерама, на пригодан начин обележена 

школска слава –Свети Сава. Ученици награђени за најуспелије радове на 
конкурсу „Живот и дело Светог Саве“ и успех на турниру у стоном тенису.

31.01.2022. * На седници Школског одбора донет План јавних набавки за 2022.годину.
* Одржано школско такмичење из српског језика и језичке културе.

Фебруар

Датум Дешавања
03.02.2022. *Просветни инспектор извршио надзор над спровођењен ковид мера.

* Ученици учествовали на општинском такмичењу у малом фудбалу.

14.02.2022, Због лоше епидемиолошке ситуације почео распуст за ученике основних и 
средњих школа који ће трајати до 21.02.2022.године

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

24.02.2020.

На седници Школског одбора разматран успех и дисциплина ученика на  
полугођу,  усвојен Извештај о пословању ( годишњи обрачун ) за 2021.годину,  

усвојен  Извештај о раду директора, усвојен извештај о попису и предлог 
пописне комисије за отпис.

26.02.2022. Ученици учествовали на општинском такмичењу из српског језика и језичке 
културе.

Март

Датум Дешавања
О5.03.2022. Школа била домаћин општинског такмичења из енглеског језика. 

Учествовала два ученика осмог разреда.
07.03.2022. Одржано школско такмичење из географије.
10.03.2022. Одржано математичко такмичење "МИСЛИША" за ученике првог, другог, 

трећег и четвртог разреда.



11.03.2022. Једна ученица петог разреда учествовала на општинском такмичењу из 
технике и технологије у ОШ "Јелица Миловановић" у Сопоту.

12.03.2022. Ученик 3/3 разреда учествовао на Интернационалном такмичењу из 
енглеског језика Hippo 2022 English Withaut Borders.

19.03.2022.   Ученици учествовали на општинском такмичењу из географије у ОШ 
"Милорад Мића Марковић" у Малој Иванчи

24.03.2022. На седници наставничког већа донета одлука о избору уџбеника за четврти 
и осми разред и о надокнади часова изгубљених због продужетка распуста.

25. и 26.03.2022. Пробни завршни испит за ученике осмог разреда.
28.03.2022. Ученици учествовали на општинском такмичењу рецитатора.

Април

01.04.2022. Почео упис у први разред школске 2022/2023.године.
06.04 2022.
07.04.2022.

Одржане седнице поводом завршетка трећег класификационог периода на 
којима је, поред анализе успеха и владања ученика, донета одлука о избору 

уџбеника .
14.04.2022. Директор и педагог ОШ "Јелица Миловановић" из Сопота представиле 

пројекат КА1 мобилности који се реализује у њиховој школи.
15.04.2022. Донацијом родитеља ученици млађих разреда реализовали излет до 

Београда. Посетили су зоолошки врт и торањ на Авали.
20.04.2022. Пригодним активностима обележен Дан планете земље (22.април).
21.04.2022. * Одржан Васкршњи базар

 * На седници Савета родитеља разматрани успех и дисциплина ученика на 
крају трећег класификационог периода, избор уџбеника за наредну школску 

годину, предложени чланови за нови сазив Школског одбора.
* На седници Школског одбора разматрани успех и дисциплина на крају 
трећег класификационог периода, избор уџбеника за наредну школску 
годину, донет Статут школе, и присутни су упознати са процедуром 

именовања чланова Школског одбора за наредне четири године.

Мај

04.05.2022.  " У сусрет Дану школе" - спортске активности ученика млађих разреда.
07.05.2022 . Ученица осмог разреда учествовала на градском такмичењу из географије.
09.05.2022. Обележен ДАН ШКОЛЕ
10.05.2022. Ученици четвртог разреда учествовали на општинском такмичењу "Шта 

знаш о Црвеном крсту" Екипу сачињавали ученици матичне школе и 
издвојеног одељења у Дучини.

12.05.2022. У старијим разредима реализована радионица о калиграфији.
20.05.2022. Ученици првог и другог разреда учествовали на Малим олимпијским 

играма у Малој Иванчи. 
24.05.20222. *Ученици другог разреда учествовали на градском такмичењу Мале 

олимпијске игре.
*Просветна инспекторка извршила редован инспекцијски преглед над 

законитошћу рада школе.



Јун

01.06.2022. Ученици осмог разреда са директорком посетили средње школе  у Сопоту - 
економско-трговинску и машинску.

03.06.2022. Ученици петог и шестог разреда учествовали на десетом сајму здраве хране 
Милена Татар у Сопоту.

10.06.2022. * 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.

24.06.2022. Ученици четвртог разреда се приредбама и кратким дружењем опростили 
од својих учитеља и учитељица.

27,28,29.06.2022. ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

30.06.2022. *Одржане седнице поводом завршетка наставе за ученике од 1. до 
7.разреда.

* Ученици носиоци Вукове дипломе били на пријему код председника ГО 
Сопот.

* Оржана седница Школског одбора на којој је донет Школски програм за 
наредни четворогодишњи период.

Јул

О1.07.2022. Саопштавање успеха и подела књижица за ученике млађих разреда и 
сведочанстава за ученике петог, шестог и седмог разреда.

06.07.2022. Ученици осмог разреда у школи попуњавали Листу жеља.
12.07.2022. На теренима школе почео традиционални турнир у малом фудбалу.
13.07.2022. Објављивање  званичних  резултата расподеле по школама и образовним 

профилима у основним и средњим школама.
14. и  15. 07.2022. Упис ученика у средње школе - први и други уписни круг.

Август 

29.08.2022. Одржана седница Наставничког већа на којој су разматрани делови 
годишњег плана рада школе за наредну школску години и нека 

организациона питања за почетак нове школске године.
31.08.2022. На седници Наставничког већа разматрани извештаји о остварености 



Годишњег плана рада школе у школској 2021/2022.години и пратећи 
извеештаји и организациона питања за почетак школске 2022/2023.године.


