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Школска године почела је уз примену мера заштите од КОВИД 19 инфекције. 

 Пријем првака и петака ове године одржан је дан раније у школском дворишту уз 

поштовање противепидемијских мера. Настава је почела у уторак, 01.09.2020.гоине. ГО 

Сурчин обезбедила је пригодне поклоне за ученике провог разреда.  Због актуелене 

епидемиолошке ситуације изазване КОВИД-19 вирусом, настава је била организована тако 

да су ученици провог циклуса долазили у школу сваки дан. Одељења у Бечмену  и  другог 

и трећег разеда у Петровчићу, дељена су на групе А и Б. Једна група не нанаставу долазила 

од 8:00, друга од 11:00. Часови трају по 30 минута. Одељења провог и четвртог разеда у 

Петровчићу нису дељена на групе због малог броја ученика у њима и она су на наставу 

долазила од 13:30 сати и њихови часови су трајали по 30 минута. Учнеици другог циклуса 

су такође дељени на групе А и Б, стим што су ученици на наставу долазили сваког другог 

дана од 13:30, а група која није долазила у школу , наставу је пратила путем ТВ часова и 

гугл учионице.  

Школу је напустила наставница   физике Виолета Петровић прешла на рад у другу школу, 

а њу је заменила Тиана Јовановић.  

Током месеца  извођени су  радови на изради унутрашње гасне инсаталације у Петровчићу 

и од октобра 2020, зграда у Петровчићу сње греје на гас. Тиме је решен проблем лошег 

грејања у згради. 

НИС је у оквиру пројекта „Заједници заједно“ одлучио да финансира наш пројекат „Учимо 

безбедно уз нове технологије“, у оквиру ког је оформљен још један кабинет за информатику 

и уведен систем видео надзора у школкој згради у Бечмену са 14 камера.  

У октобру смо организовали дечију недељу под слоганом: 

„Подељена срећа два пута је већа“. У оквиру ове 

манифестације организовали смо пету „Олимпијадуе ђака 

првака“ у сарадњи са Фан парком, МЗ Бечмен, ГО Сурчин. 

Ове године на манифестацији су учествовала само деца из 

одељења првог разреда у Бечмену. 

На дан 11.октобра, школа је била носилац организације 

обележавања Дана ослобођења Бечмена у Другогм светском рату, као и у Петровчићу 

27.10.2020.године.  

Током месеца директор је обишао тринаест часова редовне наставе. Посебну пажњу 

посвећивао је приправницима, са њима обављао саветодавне разговоре и давао подршку у 

раду. 



Свакодневно је контролисано примењивање мера заштите здравља у установи, како у 

Бечмену теко и у Петровчићу, дежурство наставника, редовно је вршена допуна 

хигијенских средстава. 

Током децембра имали смо и проблема са грејањем у Бечмену и Петровчићу. Брзом 

интервенцијом сервисера и хитних интервенција, успели смо да отклонимо квар и да се 

Током новембра месеца спровели смо пројекат о безбедности у саобраћају „Будимо 

Безбедни у саобраћају“. Најуспешнијим ученицима додељене су награде: бицикл, тротинет, 

опрема за подизање безбедности бициклиста у саобраћају кациге, катадиоптери, 

светиљке....  

У јануару, током распуста,  изврешена је поправка ограде 

школског дворишта, замењени су оштећени делови који су 

потенцијално могли бити опасни за децу. Током распуста 

окречени су две учионице у школској згради у Бечмену.  

Због епидемије КОИВД 19, ппослава Дана Светог Саве спроведена је другачије него 

претходних година. Обележавање школске славе организовано је по групама и одељењима. 

Свако одељење и свака група припремили су пригодан програм у својој учионици уз 

стриктно поштовање антиепимиолошких мера. 

На полугодишту нас је напустила наставница физике, Тиана Јовановић, њу је заменио Саша 

Шарић. 

Директор, и група наставника учествовао на семинару „Школа за 21. век“ у организацији 

Британског савета у Србији и Министарства просвете. Одређен је тим од пет наставника 

који су веома успешно завршили обуку и били похваљени као најбољи тим уна обуци, за 

рад у Програмерској секцији и за коришћење микробит рачунара у свакодневној настави, а 

наставници информатике и технике и технологхије су завршили курс програмирања. 

У марту смо били предмет надзора Инспекције за заштиту животне средине. Пошто је 

школа предвиђена за промену енергента, закјључак је да се  надзор обави од јесени, како би 

се избегло непотребно трошење материјалних средстава за мерење емисије штетних гасова. 

Домар је поправио оштећену ограду у школком дворишту. Извршена је поправка система 

видео надзора у фискултурној сали у Бечмену.  

радио на уношењу података у ЈИСП (Јединствени информациони систем просвете). У 

четвртак, 11.марта 2021.године, успешно смо организовали такмичење „Мислиша“ уз 

потпуно поштовање антипандемијских норми.  Због повећања броја оболелих од КОВИД19, 

ученици другог циклуса свих основних школа у Србији прешли су на онлајн наставу.. 

Пријављени су наставници за обуку вебинаре: Дигитална учионица  и Реализација нових 

програма наставе и учења, коју су пријављени наставници са успехом завршили 

Спроведено је  акционо истраживање о настави на даљину. Током марта спровели смо 

припреме за организацију пробног завршног испита. Током месеца редовно су 

контролисане антипандемиске мере и набављане довољне количине средстава за 

дезинфекцију, контролисан рада запослених. 



У априлу смо успешно организовали и извели пробни завршни испит за наших 46 ученика. 

Ученици су веома неозбиљно пришли решавању пробног теста, те су и резултати били веом 

лоши. У понедељак 19. априла 2021.године настава је нормализована за ученике другог 

циклуса. 

18.априла узели смо учешћа  у обележавању годишњице страдања војника 250-те бригаде у 

НАТО агресији 1999.године.  

Градски секретаријат одобрио је средства за куповину 5 десктоп рачунара за 

администрацију и 10 лаптоп рачунара за потребе опремања информатичког кабинета у 

Петровчићу. 

  

На републичком такмичењу из Технике и технологије наша ученица Марија Шумоња је 

освојила прво место.  

27.маја 2021.године учествовао у обележавању погибије Радета Јотића у НАТО агресији 

1999.године.  

Завршни испит спроведен је без пропуста у регуларним условима од 23 до 25. јуна. Сви 

ученици су изашли на испит и завршили основну школу. Активности после завршног 

испита спроведене су такође без пропуста. Захваљујући доброј припреми ученика и 

родитеља, сви ученици су уписани у средње школе у првом уписном кругу. Обављено је и 

тестирање ученика четвртог разреда из предмета српски језик, математика и природа и 

друштво. Са резултатима ових тестова моженмо бити веома задовољни. Према званиичном 

календару 28.јуна извршена је свечана подела ђачких књижица и сведочанстава ученицма. 

Том приликом ученицима су уручене награде и похвачнице које им је доделило 

Наставничко веће.  

На такмичењима у оргнаизацији Министарсва просвете били 

смо најуспешнија школа у општини. 

Одржан је пријем за вуковаца код председника општине.  

За ђака генерације изабран је Марко Воденичаревић, Вуковци 

су још Ива Гвозден, Огњен Рацковић и Мина Секулић. 

Освајачи награда  на такмичењима: 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

РАЗРЕД ТАКМИЧЕЊЕ ОПШТИНСКИ 

НИВО 

ГРАДСКИ 

НИВО 

РЕПУБЛИЧКИ 

НИВО 

НЕДА 

ПРОДАНОВИЋ 

4-2 Мали Пјер 2. награда   

МИХАЈЛО 

ШАПОЊИЋ 

3-1 Мали Пјер 2.награда 2.МЕСТО  

ЈАНА 

ЈОВАНОВИЋ 

2-2 Мали Пјер 3.награда   

МАРИЈА 

ШУМОЊА 

7-1 Мали Пјер награда   



АЊА ПЕТРОВИЋ 7-2 Мали Пјер награда   

АНЂЕЛИЈА 

СИМИЋ 

8-2 Мали Пјер награда   

ЉУБИША 

СТАНИСАВЉЕВИ

Ћ 

8-1 Мали Пјер награда   

ПЕТАР РАШИЋ 6-1 Мали Пјер награда   

Лука Дабижљевић 4-1 Смотра 

рецитатора 

''Песниче 

народа мог'' 

3.место   

Лена Ђорић 6-1 Смотра 

рецитатора 

''Песниче 

народа мог'' 

3.место   

НЕДА 

ПРОДАНОВИЋ 

4-2 Васкршње 

ликовне 

радости  

1.место   

ДУЊА 

РАЦКОВИЋ 

1-2 Васкршње 

ликовне 

радости  

2.место   

НЕВЕНА 

МИТРОВИЋ 

3-2 Васкршње 

ликовне 

радости  

3.место   

Јована Николић, 

Александар 

Раимови Немања 

Ђукић,   Кристијан 

Белош, Игор 

Миљановић,  

3-2 Црвени крст-

Ликовни 

конкурс 

"У игри се 

некад 

повредимо ми, 

шта је прва 

помоћ, 

прикажи нам 

ти" 

награда   

Теодора Поповић 3-2 Црвени крст: 

Ликовни и 

литерарни 

конкурс "Крв 

живот значи" 

награда   

Михајло Шапоњић 3-1 Црвени крст: 

литерарни 

конкурс "Крв 

живот значи" 

награда   

Ана 

Станисављевић 

5-2 Црвени крст: 

литерарни 

конкурс "Крв 

живот значи" 

награда   

Игор Миљановић 3-1 Црвени крст: 

ликовни 

награда   



конкурс "Крв 

живот значи" 

Дуња Вилотић 1-2 Црвени крст: 

ликовни 

конкурс "Крв 

живот значи" 

награда   

Анђела Ивковић 7-1 Беседништво 2.место   

Марија Шумоња 7-1 ТиТ 1.место 6.МЕСТО 1.МЕСТО 

Радовић Слободан 5-2 ТиТ 2.место 22.место  

Невена Грбић 7-1 ТиТ 2.место 17.место  

Василије Николић 7-2 ТиТ 5.место   

Тодор Вујадиновић 8-1 ТиТ 5.место   

Јана Стевановић 5-1 ТиТ 9.место   

Михајло Шапоњић 3-1 математика 1.место   

Душан Добрић 3-1 математика 2.место   

Игор Миљановић 3-1 математика 3.место   

Лука Дабижљевић 4-1 математика 2.место   

Михаило Лазић 4-3 математика 3.место   

Никола Болић  4-2 математика 3.место   

Марко 

Воденичаревић 

8-2 математика 3.место   

Душан Добрић 3-1 Мислиша   похвала 

Ана Добрић 1-1 Мислиша   похвала 

Михаило Лазић 3-1 Мислиша   похвала 

Марко Стевановић 4-3 Мислиша   похвала 

Хелена Мирковић 1-2 Чувајмо 

природу-

ликовни 

конкурс 

2.МЕСТО   

Елена Будишин 4-2 Чувајмо 

природу-

ликовни 

конкурс 

2.МЕСТО   

Петар Петровић 4-2 Чувајмо 

природу-

ликовни 

конкурс 

2.МЕСТО   

Невена Војиновић 4-2 Чувајмо 

природу-

ликовни 

конкурс 

3.МЕСТО   

 


