Летопис, школска 2019/2020.
година
Школска 2019/2020. година је почела у понедељак,
02.09.2019. године. Укупно је уписано 854 ученика, а од
тога у први разред 115 ученика.
Образовно-васпитни рад реализовало је 92 наставника, у
разредној настави 33, а у предметној 59 наставника.
Све организационе припреме за почетак школске године
извршене су на време. Најважнији радови су урађени на
регулацији реке Богоштице. У последњих двадесет година,
матична школа је више пута поплављена, а сада је тај
проблем решен. Реконструисани су мокри чворови,
свлачионице и помоћне просторије у спортској хали.
Уређен је и паркинг око хале. У издвојеном одељењу школе
у Красави, асфалтирано је фудбалско игралиште.
Наша школа се пријавила за учешће у пројекту обогаћеног
једносменског рада. Министарство просвете, науке и
технолошког развоја је одобрило прелазак на режим
једносменског рада, па ће ученици од 1. до 4. разреда
наставу у будуће пратити са својим старијим другарима
преподне.
Набавка уџбеника завршена је на време. И ове школске
године обезбеђени су бесплатни уџбеници за ученике који
раде по индивидуалном образовном плану, децу чије
породице примају социјалну помоћ и треће дете у породици
чија су старија браћа у систему школовања. Средства је
обезбедило Министарство просвете, науке и технолошког
развоја.
Школска кухиња је добро функционисала. Просечно се
хранило око 600 ученика. Између 25 и 30 ученика се
хранило бесплатно, а то је финансирао Центар за
социјални рад.
Успешно је радило издвојено одељење Музичке школе из
Лознице.

Музичка школа постоји од септембра 2017. године и
ученици похађају први, други, трећи и четврти разред.
Извршена је набавка књига за школску библиотеку.
Књижевни фонд је увећан за 180 књига, међу којима је 30
нових наслова.
И ове школске године првог радног дана ученици млађих
разреда су са својим учитељицама организовали свечану
приредбу за ђаке прваке. Представници Општине Крупањ су
свим ученицима првог разреда уручили на поклон школски
ранац, а такође и Организација „Црвени крст“ је
обрадовала прваке лепим поклонима.
У септембру су ученици шестог, седмог и осмог разреда
заједно са својим наставницима историје Гораном Глишићем
и Драгославом Прокопићем присуствовали свечаном
обележавању годишњице битке на Мачковом камену.
У Дому културе „Политика“ 27. септембра 2019. године
одржана је промоција књиге ученице школе Сање Ђорђић.
Збирку песама „Волела бих …“ представила је Сања заједно
са својим другарицама које су песме рецитивале.
Рецензију за књигу је написала Сањина наставница српског
језика Вида Прокопић.
Почетком октобра је у матичној школи у свим издвојеним
одељењима обележена Дечја недеља. Ученици млађих разреда
имали су разне активности. Трка за срећније детинство је
била веома масовна и одржана је под слоганом „Имамо циљ,
дођи на старт“. Сва прикупљена новчана средства биће
искоришћена за помоћ деци слабијег материјалног стања.
Ове школске године први пут је реализована тродневна
екскурзија за ученике 8. разреда. Изведена је 27, 28. и
29. октобра 2019. године на релацији Крупањ – Београд –
Пожаревац – Доњи Милановац (први дан) – Кладово, Кладово
– Неготин – Зајечар – Деспотовац (други дан), Деспотовац
– Крагујевац – Крупањ (трећи дан). Екскурзија је
протекла без икаквих проблема. Екскурзија за ученике од
првог до седмог разреда нису реализоване због епидемије
изазване вирусом COVID – 19. Рекреативна настава је била
планирана за март 2020. године, али такође није одржана

због пандемије.
У нашој школи је организована здравствена заштита
ученика. Током септембра и октобра извршена је
вакцинација ученика, а и редован систематски прегледи.
Патронажна служба Дома здравља у Крупњу у сарадњи са
педагошко – психолошком службом организовала је више
предавања са различитим темама.
У просторијама наше школе 18. новембра 2019. године
одржана је манифестација „Рађевско прело“. Организовало
је Удружење грађана домаће радиности „Рађевска нит“ из
Крупња. У програму су учествовали чланови драмске
секције. Они су приказали игре младих на мобама,
казивали песме о раду и бројанице. У четвртак,
26.12.2019. године у великој сали Дома културе
„Политика“ изведена је позоришна представа „Зацопани
снешко“. Њу су припремили чланови драмске секције
заједно са наставницом Мирјаном Шереметов. Сценарио за
представу је рађен по мотивима истоимене приче Бранка
Милићевића Коцкице. Наши мали глумци су учествовали и на
„Светосавској академији“ 27. јануара 2020. године у Дому
културе „Политика“. Извели су текст „Свети Сава помаже
сиромашној породици“.
Пригодним културно – уметничким програмом свечано су
обележени Дан школе (22. децембар) и школска слава Свети
Сава (27. јануар).
И ове школске године свечано је обележен 1. децембар –
Светски дан борбе против сиде. Патронажна служба Дома
здравља је за ученике осмог разреда одржало предавање
„Колико знам о сиди и како да се заштитимо.
Припадници МУП у Крупњу су једном месечно реализовали
предавања за ученике 4. и 7. разреда. Говорило се и о
безбедности у саобраћају, полицајцу као заштитнику деце,
заштити од техничко-технолошких опасности и природних
непогода и безбедном коришћењу интернета.
Одабрани ученици седмог и осмог разреда су заједно са
својим наставницама Јеленом Петровић и Јасмином
Милутиновић, 05.12.2019. године посетили Фестивал науке

у Београду. Слоган овогодишње манифестације је био
„Разоткривање“
У школи се посебна пажња посвећује инклузивном
образовању. Веома добра сарадња је са удружењем „Зора“ –
Дневним боравком за децу и младе са проблемима у
развоју. За ученике који раде по индивидуалном-образовно
васпитном плану направљени су посебни планови са
флексибилним распоредима. Традиционална инклузивна
активност је и заједничка радионица у коју су ученици
правили новогодишњи накит, а затим украсили тим накитом
јелку и бадњак у холу школе.
Наставници физичког васпитања у сарадњи са Спортским
савезом општине Крупањ организовали су током првог
полугодишта турнире у фудбалу, школско такмичење у
стоном тенису, одбојкашки турнир.
И ове школске године радници наше школе су се стручно
усавршавали на различитим семинарима и вебинарима.
Настава у другом полугодишту школске 2019/2020. године
прекинута је 16.03.2020. године након увођења вандредног
стања у нашој земљи због епидемије изазване вирусом
COVID – 19. Настава је органозована на даљину. Ученици
су пратили часове преко платформе РТС програма, на којој
су реализовани часови за ученике од 1. до 8. разреда.
Комуникација између ученика и наставника била је
организована преко вибер група и разних платформи учења
(Google учионице, Mozabook).
Добитници јубиларних награда у 2019/2020. години су:
1. Марија Цветиновић – 10 година
2. Јелена Степановић – 10 година
3. Александар Николић – 10 година
4. Драгана Стакић – 10 година
5. Милан Миладиноивћ – 20 година
6. Севда Аличић – 20 година
7. Јелена Павловић – 20 година
8. Дивна Радић Ђурић 20 година
9. Вера Мићић – 30 година
10. Павлина Мигић – 30 година

11. Божица Цветиновић – 35 година
12. Смиља Васиљевић – 35 година
13. Милан Цветиновић – 35 година
14. Миленко Гајић – 35 година
Тринаест радника наше школе ове школске године ступило
је у радни однос на неодређено време: Ивана Ракић, Марко
Дамњановић, Маријана Деспотовић, Милојко Стефановић,
Марија Алимпић Катсакиори, Александар Тодоровић, Биљана
Грујичић, Јована Деспотовић, Зорица Стефановић, Љиљана
Максимовић, Славица Гајић, Љубинка Тешић и Весна Деспић.
У школској 2019/2020. години Основна школа „Босривоје Ж.
Милојевић“ била је организатор свих Општинских такмичења
организованих из појединих предмета, која су
органозована пре увођења ванредног стања. Такмичења су
организована из седам предмета, а на њима је учествовало
више од 200 ученика. На Окружна такмичења пласман је
остварило 33 ученика. Због проглашења ванредног стања
Окружно такмичење је организовано само из математике и
физике. Ученици који су освојили места на Окружном
такмичењу су:
1. Марија Прокопић – 3. место из математике
2. Никола Ђурић – 3. место из математике
Екипа школе у футсалу са тренером Жељком Петковићем
освојила је прво место на Општинском, Окружном и
Међуокружном такмичењу. Они су изборили пласман на
републичко такмичење, које није одржано због пандемије.
Такмићење „Мислиша“ организовано је 12.03.2020. године.
Учествовало је 216 ученика од 1. до 8. разреда. Освојили
су 10 похвала, 3 друга места и 1 треће место.
Носиоци Вукове дипломе су следећи ученици:
1. Сања Ђорђић – VIII1
2. Катарина Благојевић – VIII1
3. Никола Дамњановић – VIII1
4. Огњен Грујичић – VIII2
5. Теодора Теовановић – VIII2
6. Хелена Пајић – VIII3
7. Теодора Средојевић – VIII4

8. Тамара Петровић – Красава
9. Душан Веселиновић – Дворска
10. Александра Јевтић – Дворска
Ученик генерације је Сања Ђорђић.

Одласци у пензију: Вера Мићановић, Љубинка Бајић.
Податке прикупила и Летопис уредила
Вида Прокопић

