ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
,,ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
ЦРНА БАРА
ШКОЛСКА 2019–2020. ГОДИНА

СЕПТЕМБАР

Школска година почела је 2. септембра 2019. године. Тога дана ступила је на
дужност в.д. директора школе Милена Достанић.
Ученици од првог до четвртог разреда похађају наставу у поподневној смени, а
ученици од петог до осмог у преподневној смени.
Седница Одељенског већа од 5. до 8. разреда одржана је 10. 9. 2019. године.
Седница Наставничког већа одржана је 12. 9. 2019. године.
Савет родитеља одржан је 13. 9. 2019. године.
Јесењи крос ученика одржан је 27. 9. 2019. године.
У овој години јубиларне награде имају: Жељко Вуић (20 година), Предраг
Шокчанић (30 година) и Снежана Павић (35 година).
У пензију је 1. 9. 2019. отишла Драгица Белић (наставник разредне наставе) и
Снежана Павић (секретар школе, отишла 30. 9. 2019. године). Драгица Белић (рођена 22. 2.
1957) радила је у овој школи од 1997. до 2019, а Снежана Павић (рођена 18. 3. 1957) од
2006. до 2019.
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ОКТОБАР

Ученици од првог до четвртог разреда у овом месецу похађају наставу у
преподневној, а ученици од петог до осмог у поподневној смени.
Од 1. октобра 2019. године нови секретар школе је 50% Марина Ђурђевић ̶ рођена
5. 3. 1986, дипломирани правник из Белотића. Остали проценат (50%) је у Основној школи
,,Никола Тесла” у Дубљу.
Дечја недеља ̶ ,,Да право свако – дете ужива лако”
Млађи и старији разреди:
Понедељак ̶ Ликовне радионице на тему дечијих права; ,,Колачијада”
Уторак ̶ ,,Колачијада”; турнир
Среда ̶ ,,Игре без граница”; избор харамбаше (победили Младен Васиљевић и Михаило
Мијатовић)
Четвртак ̶ ,,Маскенбал”; земљопис
Петак ̶ Размена и продаја играчака; представа.
Слика 1. Дечја недеља
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Представа ,, Безбедност деце” одржана је 25. 10. 2019. године. То је учињено за
ученике четвртог и шестог разреда. То су учинили представници Полицијске управе из
Богатића.
Седница Школског одбора одржана је 29. 10. 2019. године.
Расписан је конкурс за избор директора школе.
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НОВЕМБАР

Од 4. новембра 2019. дошло је до промене смене.
Ученици од првог до четвртог разреда похађају наставу у поподневној смени, а
ученици од петог до осмог разреда у преподневној смени.
Од 1. новембра 2019. године (петак) наставу српског језика у V1 и VI1 преузела је
Катарина Милованчевић, уместо Мирјане Милетић која је преузимањем норме прешла у
ОШ „Никола Тесла” (Дубље). Одељенски старешина одељењу V1 постаје Слађана
Первановић.
Седница Одељенског већа од првог до четвртог разреда одржана је 12. 11. 2019.
године. Седница Одељенског већа од петог до осмог разреда одржана је 12. 11. 2019.
године.
Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембар, обележен је нерадно као
државни празник.
Седница Наставничког већа одржана је 14. 11. 2019.
Савет родитеља одржан је 15. 11. 2019. године.
Седница Школског одбора одржана је 28. 11. 2019. год.
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ДЕЦЕМБАР

Од 2. децембра 2019. године ученици од првог до четвртог разреда похађају
наставу у преподневној, а ученици од петог до осмог разреда у поподневној смени.
Комисија за избор директора (Синиша Благојевић, Марина Ђурђевић и Биљана
Данојлић) обавила је 12. 12. 2019. године интервјуе са кандидатима ̶ Милена Достанић и
Слађана Первановић. Документа су валидна.
Седница Наставничког већа одржана је 24. 12. 2019. године. Наставничко веће је
давало мишљење о кандидатима за избор директора. Гласало је 30 од 37 уписаних.
Резултати (седморо запослених није гласало; није било неважећих листића):
1. Милена Достанић – 20 гласова
2. Слађана Первановић – 10 гласова
Следи предлог Школског одбора о кандидатима.
Предавање о безбедности деце одржано је за ученике првог, четвртог и шестог
разреда 25. 12. 2019. Предавање су одржали представници Полицијске станице (управе) из
Богатића.
Наставница енглеског језика (Тијана Илинчић–Остојић) положила је за лиценцу 20.
12. 2019. године. Полагала је у ОШ ,,Ослободиоци Београда” у Београду. У нашој школи
предаје у континуитету (на одређено време) од 2013. године.
Седница Школског одбора одржана је 27. 12. 2019. године. Дат је предлог (9–0) да
Милена Достанић буде директор наше школе. Сва документација биће упућена
Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
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ЈАНУАР

Зимски распуст ученика (1. део) био је од 27. децембра 2019. до 8. јануара 2020.
године.
Ученици од петог до осмог похађају наставу у преподневној смени, а ученици од
првог до четвртог у поподневној смени.
Настава 8. јануара 2020. изведена је по распореду од понедељка. То је учињено због
уједначавања наставних дана.
Представници Полицијске управе у Богатићу одржали су предавање о безбедности
деце. Предавање је одржано 25. јануара 2020. године за ученике четвртог и шестог
разреда.
Пригодним програмом 27. јануара 2020. године обележен је Свети Сава (школска
слава). Домаћин је била школа.
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ФЕБРУАР

Зимски распуст ученика био је од 31. јануара до 24. фебруара 2020. године. Требало
је да буде до 18. фебруара 2020. године, али је због епидемије грипа продужен.
Седница Школског одбора одржана је 18. фебруара 2020. године.
Настава у другом полугодишту почела је 24. фебруара 2020. године. Ученици од
првог до четвртог разреда похађају наставу у преподневној смени, а ученици од петог до
осмог разреда у поподневној смени.
У току фебруара 2020. године уређен је простор у учионицама бр. 1, 2 и 3. Урађена
је ПВЦ столарија, кречење.
На Општинском такмичењу из енглеског језика 23. 2. 2020. године даљи пласман
остварила је ученица осмог разреда Јана Пантелић (по бодовању треће место – 33 бода).
Седница Школског одбора одржана је 26. 2. 2020. године.
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МАРТ

Од 2. марта 2020. године ученици од 5. до 8. разреда похађају наставу у
преподневној, а ученици од 1. до 4. разреда похађају наставу у поподневној смени.
Од 2. марта 2020. године почела је надокнада часова за фебруар (4 дана). Часови су
продужени на 60 минута.
Професор разредне наставе Снежана Ђорђевић Жана одржала је обуку за спољно
вредновање школе. То је учињено 14. марта 2020. године. Она је предавала у ОШ ,,Ђорђе
Крстић” у Београду. Похађачима су дати задаци које треба урадити у склопу обуке.
Ученица Јана Пантелић (VIII1) учествовала је на Окружном такмичењу из
енглеског језика (15. 3. 2020. године). Такмичење је одржано у ОШ ,,Стојан Новаковић” у
Шапцу. Заузела је друго место (35 бодова). Пласирала се на републички ниво такмичења.
Ученица Николина Ерић (VIII1) учествовала је на Oпштинском такмичењу из
биологије (15. 3. 2020). Заузела је друго место. Такмичење је одржано у ОШ ,,Вук
Караџић” (Бадовинци). Пласирала се на окружни ниво такмичења.
Председник државе Александар Вучић прогласио је вандредно стање у држави 15.
3. 2020. због ,,корона вируса” (епидемије, негде пандемије, грипа који је почео у Кини).
Тиме је престала настава у основним, средњим школама, вртићима, факултетима.
Министар просвете, науке и технолошког развоја даће даља упутства за рад наставном
особљу и ученицима.
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АПРИЛ

Нерадни дани (пролећни распуст) ̶ 17. и 20. април 2020. године (Велики петак и
други Васкрс), уместо од 10. до 21. априла.
Пробни завршни испит:
1) 22. 4 – Српски језик;
2) 23. 4 – Математика и
3) 24. 4 – Комбиновани тест.
Седница Наставничког већа (путем скајпа) одржана је 23. 4. 2020. године.
Учествовало – 21 учесник. Председавао директор Милена Достанић, а присутне укључио
педагог Тамара Облаковић. Трајала је 40 минута.
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ЈУН

Седница Одељенског већа за ученике 8. разреда одржана је 3. 6. 2020.
Наставничко веће за ученике 8. разреда одржано је 4. 6. 2020.
Носиоци Вукове дипломе: Јана Пантелић, Александар Ковачевић, Николина Ерић и
Милијана Савкић (VIII1), а Сара Остојић и Ђурђина Мирковић (VIII2).
Ђак генерације: Јана Пантелић (127 бодова), Николина Ерић (102 бода) и Ђурђина
Мирковић (93 бода).
Пробни завршни испит био је 1. и 2. 6. 2020. године. Првог дана рађен је српски
језик код куће и преузети тестови за комбинован испит. Другог дана испит је рађен у
школи.
Припремна настава је почела 3. 6. 2020. године. Предавања су била у школи, по
групама, и онлине.
Седница Наставничког већа одржана је 15. 6. 2020. године.
Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је од 17. до 19. јуна 2020. године.
Датуми: 17. јун – Српски језик, 18. Јун – Математика и 19. јун – Комбиновани тест.
Сви ученици су полагали.
Седница Наставничког већа одржана је 24. 6. 2020. године. Седница је била за
ученике од првог до седмог разреда.
На Видовдан 28. 6. 2020. (недеља) подељени су ученицима сведочанства, књижице.
Пријем ученика (Вуковаца, награђених) у СО Богатић био је 29. 6. 2020.
У вечерњим сатима 29. 6. 2020. организована је матура, прослава ученика осмог
разреда у ресторану ,,Милано” (Богатић).

10

ЈУЛ

Попуњавање листе жеља ученика осмог разреда обављено је 1. јула 2020. године.
Почео је годишњи одмор наставног особља.
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