
Школска 2020/2021 година 

          Због епидемиолошке ситуације ова школска година је започела 

по прилагођеном календару рада који обезбеђује очување здравља и 

неширење инфекције корона вирусом у школским условима. 

          Предузете су све санитарне мере и минимализовани контакти 

међу запосленима и децом, како би се настава што безбедније 

одвијала. Часови су трајали 30 минута са радом у мањим групама 

(највише 15 ученика). Током 1. полугодишта због погоршања 

епидемиолошке ситуације, непосредни процес образовања је прекинут 

и прешло се на наставу на даљину. У 2. полугодишту, у једном моменту 

се опет креће са непосредном наставом, како се ова школска година и 

завршава. И наставнички кадар и ученици су показали висок степен 

спремности да се прилагоде новим условима рада на интернет 

платформама. Наставници су пратили бројне вебинаре и у ходу се 

усавршавали. Школска година је успешно реализована без обзира на 

све околности. Целокупно градиво је обрађено ,осмаци су 

припремљени за завршни испит који су са очекиваним  успехом и 

положили.  

Укупан број ученика ове  школске године, био је 181, а у предшколској 

установи 40 полазника. 

У забавишту је било23 ученика, а са њима је радила васпитачица 

Тамара Церовић. Оно што је била новина ове школске године је 

целодневни боравак за децу из вртића. 

Први разред извео је учитељ Стеван Шићаров, а укупан број првака био 

је 23. 

Ученика 2. разреда било је 14, а извела их је учитељица Јасмина 

Николић. 

Учитељица Слађана Бућинац извела је 3. разред, са 24 ученика. 

Четвртака је било 19, а ову генерацију је извела учитељица Нада 

Павлов. 

У 5/1 било је 15 ученика, а разредни старешина је била наставница 

математике Јасминка Босанац. 



У 5/2 је било 15 ученика, а разредни старешина је била наставница 

српског језика Нада Тодоровић. 

Ученика 6. разреда било је 19, а разредни старешина је била 

наставница енглеског језика Сања Милић. 

У 7/1 укупно је било 16 ученика, а разредни старешина је била 

наставница физичког васпитања, Гордана Цветићанин. 

7/2 је бројало18 ученика, а разредни старешина је била наставница 

ликовног , Маријана Винтер. 

У 8. разреду је било 19 ученика, разредни старешина је била 

наставница немачког језика, Кристина Максимовић . 

 

У нашој школи се поред редовних предмета, бројних  ваннаставних 

активности и секција похађа и ромски језик, јер је знатан број ученика 

из ромске популације. 

Иако су многа такмичења одложена због епидемије, на онима која  су 

одржана, наша школа забележила је изванредне резултате: Лаура 

Мику, ученица 8. разреда, освојила је 1. место на Општинском, 1. место 

на Окружном и 4. место на Републичком такмичењу из историје .Лаура 

је  

проглашена и Ученицом генерације, због одличног успеха, примерног 

владања и успеха на такмичењима.  

Ове школске године, школа је учешћем на 2 конкурса , од Покрајинског 

секретаријата  за образовање, добила 220 000 динара за рестаурацију 

подова  у просторијама школске установе. 

Учешћем  у 2 спортска пројекта, школи је донирана сума од 86 000 

динара за одбојкашке реквизите и 300 000 динара за рукомет. 

Иако је протекла у ванредним околностима које су задесиле  читав свет, 

и ова школска година је вољом , ентузијазмом  и трудом свих њених 

радника и ђака окончана у најбољем реду. 

 

 


