
                  ИЗВЕШТАЈ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ  2020/21.год. 

  

У току 1. полугодишта школске 2020/21. године у ОМШ „Петар Илић“ одржано је 5  

седница Наставничког већа (1 у школи, 4 онлајн путем Вибер апликације), 2 седнице 

Школског одбора, 3 састанка Педагошког колегијума (1 преко Зоом апликације), 2 

састанака Тима за развојно планирање, 2 састанака Тима за стручно усавршавање, 2 

седнице Савета родитеља, 2 састанак Тима за заштиту ученика од насиља, 3 састанка 

Ученичког парламента, 2 састанка Тима за летопис школе, 3 састанка Синдиката (онлајн 

путем Вибера). У оквиру васпитно-образовног рада организовано је: 5 састанака 

клавирског актива, 4 састанка стручног већа дувачког одсека и одсека соло певања, 4 

састанка актива  виолинског одсека, 4 састанка актива хармонике, 3 актива гитарског 

одсека.  Одржана је 1 смотра за ученике са одсека за соло певање који полажу 2 гододине 

за  једну. Укупно је одржано: 3 интерна часа класа виолине (2 у Аранђеловцу, 1 у 

Тополи), 7 интерних часова и 2 јавна часа клавирског одсека уз поштовање 

епидемиолошких мера заштите од вируса Ковид-19 и Новогодишњи концерт (онлајн).                                   

Поред горе наведеног, ученици школе су освојили неколико награда на следећим 

такмичењима која су одржана онлајн:   

1) на Меморијалу „Коста Манојловић“ у Смедеревској  Паланци ученици класе Јелене 

Марковић Симоновић освојила је 1. награду - Даница Михајловић, 2. разред                                                                                       

2) на Меморијалу „Коста Манојловић“ у С. Паланци ученици класе Александре 

Аливојводић освојиле су 2. и 3. награде    

3) ученица 5. раз реда гитаре, Јустина Теодосић освојила је 2. награду на Међународном 

фестивалу у Сегедину, Интернационалном фестивалу гитаре „Тремоло” у Скопљу и на 

Војвођанском фестивалу гитаре у Новом Саду.  

 

У току 2. полугодишта школске 2020/21. године у ОМШ „Петар Илић“ одржано је 6 

седница наставничког већа (4 онлајн путем Вибер апликације, 2 у школи), 3 састанка  

Школског одбора, 4 састанка Педагошког колегијума (онлајн путем апликација Zoom, 

Google meet), 3 састанка  Савета родитеља (у школи), 4 онлајн састанка Ученичког 

парламента,  2 састанка школског синдиката (oнлајн путем Вибера).  

 У оквиру образовно-васпитног рада организовано је:  6 састанака клавирског актива, 6 

састанака актива дувачког одсека и соло певања, 4 састанка актива виолинског одсека, 4 

састанка актива хармонике, 3 aктива одсека за гитару.  Одржана је по 1 смотра на сваком 

одсеку. Укупно је одржано: 2 интерна часа класа флауте и кларинета, 1 интерни час класе 

соло певања, укупно 11 интерних часова клавирског одсека (Аранђеловац и Топола), 4 

интерна часа виолинског одсека (Аранђеловац и Топола), 4 интерна часа одсека за 

гитару, 4 интерна часа хармоника, 1 јавни час одсека за гитару  уз поштовање 

епидемиолошких мера заштите од вируса Covid-19; На сајту школе су објављена 4 

онлајн концерта (Божићни, Ускршњи, Концерт клавирског одсека и Концерт поводом 

Дана школе).  Ученици који су освојили 1. награде на такмичењима наступали су на 

снимању за РТВ Шумадија.  

Поред горе наведеног, ученици школе су освојили награде на следећим такмичењима:                                                                

1) На Републичком такмичењу у Београду ученик 1. разред Љубиша Стевановић у класи 

Милоша Стевановића освојио је 1. награду на 11. Интернационалном такмичењу 

акордеониста „Акордеон Арт“ у Источном Сарајеву и на Мајским сусретима младих 



музичара у Лазаревцу ученик Тодор Нововић, 2. разред из класе Игора Никића освојио 

је 2. награду на Мајским сусретима младих музичара у Лазаревцу  

2) На такмичењу виолиниста „Стеван Мокрањац“ у Неготину ученица 2. раз. Антонија 

Крстић у класи Тијане Пауновић освојила је 3. награду на такмичењу „Мали виртуоз“ у 

МШ „Петар Коњовић“ у Београду ученица Антонија Крстић у класи Тијане Пауновић 

освојила је 2. награду; на Републичком такмичењу у Београду  ученица 5. раз. виолине  

Јагодић Јана освојила је 2. награду и ученица 5. раз. Савић Наталија  освојила је 3. 

награду у класи Јелене Грујић; на Међународном онлајн такмичењу гудача „Стеван 

Мокрањац“ у Неготину ученице Марија Тодоровић, Јана Јагодић и Наталија Савић и 

класи Јелене Грујић освојиле су 1. награде; На Мајским сусретима младих музичара у 

Лазаревцу ученице Марија Тодоровић и Наталија Савић у класи јелене Грујић освојиле 

су 2. и 1. награду, а ученица Јана Јагодић освојила је 1. награду и бронзану медаљу. 

3) На 19. Интернационалном  фестивалу „Петар Стојановић“ у Убу ученица 5. раз. 

флауте Исидора Шћекић у класи Дијане Бијелић освојила је 1.награду; на Мајским 

сусретима младих музичара у Лазаревцу ученица Исидора Шћекић освојила је 2. 

награду. 

4) На Републичком такмичењу у Београду ученик 3. раз. гитаре Драгићевић Андреј 

добио је похвалу, а ученица 5. раз. Теодосић Јустина освојила је 3. награду у класи 

Милоша Вуковића на 19.Интернационалном фестивалу „Петар Стојановић“ у Убу 

ученик 3. раз. гитаре Матеј Симић у класи Ивана Хочевара освојио је 1. награду; на 

Онлајн такмичењу „Млади виртуоз 2021“ у Београду ученик 1. раз. гитаре Огњен Сујић 

у класи Милоша Вуковића освојио је 1. награду; на 11. Међународном фестивалу 

„Музичко пролеће“ у Смедереву ученик 2. раз. гитаре Милутин Јовичић у класи Ирине 

Ђујић освојио је 1. награду; на 11. међународном фестивалу „Музичко пролеће“ у 

Смедереву ученик 1. раз. Тодор Јевтић у класи Александра Сарбића освојио је 1. 

награду; на Међународном муз. такмичењу „Млади виртуоз“ у Београду ученик 1. раз. 

Сујић Огњен у класи Милоша Вуковића освојио је 1. награду; на 22. Guitar Art festival у 

Београду ученик 3. раз. гитаре Матеј Симић у класи Ивана Хочевара освојио је 3. 

награду.  

5) На 7. Фестивалу пијанизма у Сремској Митровици ученице 1. раз. клавира Даница 

Михајловић освојила је 1.награду и  ученица 5.раз.Миња Прековић 2.награду у класи 

Дејане Банђур; на Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ у Београду ученик 5. раз. 

клавира Вук Аранђеловић у класи Јелене Диздаревић Ђорђевић освојио је 2. награду; на 

19. Интернационалном фестивалу „Петар Стојановић“ у Убу ученици 2. раз. клавира 

Милан Црњаковићн Швабић и Марта Црњаковић Швабић у класи Марије Скуковац 

освојили су 1. награде; на 26. Републичком такмичењу у Београду ученица 5. раз. 

клавира Миња Прековић у класи Дејане Банђур освојила је 3. награду; на 26. 

Републичком такмичењу у Београду ученик Вук Аранђеловић у класи Јелене  

Диздаревић Ђорђевић освојио је 3. награду; 12. Међународно онлајн  такмичење 

„Савински“ у Санкт Петербургу ученик 5. раз. клавира Вук Аранђеловић у класи Јелене 

Диздаревић Ђорђевић добио је похвалу.                           

                                                                                            

Координатор тима: Дијана Бијелић 

                                                                                                 Члан тима: Милош Стевановић                                                              


