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ЛЕТОПИС СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАБУШНИЦА
2019/2020
Септембар 2019.
2. IX
IX

14. IX

Први наставни дан у школској 2019/2020. години.
Организовани радови у дому ученика
Учешће на пројектном конкурсу и самој манифестацији у Пироту под називом „Породични дан
безбедности и здравља“ у организацији Тигар Тајерса. Пројекат наше школе је био: „Живим
здраво – стојим право“. Осим директора школе, учешће су имали и 5 ученика и 2 наставник

17. IX

27.09.

Одржан састанак са корисницима дома ученика на тему“ Насиље, дискриминација и
толеранција“
У школи је одржан семинар за наставнике и васпитаче „Водич за васпитаче – породица у вртлогу
дроге“

Октобар 2019.
1. X

Одржан излет до Горчинског манастира

2. X

У сарадњи са УГ“Лужница – моја кућа“ у оквиру пројекта „Лужничка чаролија“ у
Средњој школи Бабушница је организована Мала школа астрономије. У оквиру тога је
одржано предавање на тему „Јесу ли заиста шетали по Месецу“. Предавачи су били др.
Драган Гајић, редовни професор и др.Милан Милошевић, доцент департмана за физику на ПМФ
у Нишу. Након предавања сви посетиоци су имали прилику да телескопом посматрају Месец,

Јупитер и Сатурн.

10. X
15.16. X

16. X

Директор и психолог школе одржали предавање на тему „Спречавање од насиља и
дискриминације“ у свим одељењима.
Директор школе је учествовао на конференцији „Актуелности у образовном систему Републике
Србије“ у Врњачкој Бањи

Четири ученика школе са ментором Николом Ђурићем је учествовало на такмичењу у
предузетништву „Пословни изазов“ у Лесковцу. Том приликом је ученица 4.разреда Даница
Ђорђевић са својим тимом освојила 2.место, при чему је обезбеђен пласман на републичко

такмичење.

22. X

У школи је одржана акција добровољног давања крви у организацији Црвеног крста – Бабушница
којој је учествовало и четири ученика и два наставника.

22. X

25-27. X

За време 7.часа одржано прво предавање од три тема за ученике завршних разреда о одбрани и
цивилној заштити. Предавање је одржао директор уз сарадњу са одељењским старешинама.

Троје наставника наше школе је учествовало на тродневној обуци о предузетништву у
организацији Достигнућа младих у Србији, која је одржана у Врњачкој Бањи

27. X

Ученици 3. и 4. разреда гимназије са четири наставника су посетили Сајам књига и Народни
музеј у Београду. Одлазак је организовала школа у сарадњи са Канцеларијом за младе – Бабушни

31. X

Директор школе је учествовао на састанку директора домова и школа са домом у Београду

Новембар 2019.
06. XI

У школи је обележен Дан школе уз пригодан програм

12. XI
13. XI
15. XI

Обележен 11. децембар - Дан примирја у 1. Светком рату, тако што је део часа посвећен празнику
Одржани родитељски састанци и седница Савета родитеља
У школи је одржан семинар “Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и
Учења: мобилни телефон као наставно средство 21.века“

22. XI

Ученици наше школе су учествовали на окружном такмичењу у футсалу у Димитровграду,
где су освојили 3.место

29. XI

У школи је за ученике 1.разреда одржано предавање поводом 1.децембра – Светског дана борбе
против сиде

29. XI

Ученици наше школе су учествовали на окружном такмичењу у кошарцу у Белој Паланци и
освојили су 3.место

3. XII

У Белој Паланци је одржао окружно такмичење у баскету 3Х3 и екипа наше школе је освојила
3.место

Децембар 2019

8.XII

Директор школе је са ученицима Миланом Илићем и Александром Николићем предтављао
школу у емисији „Прело у нашем сокаку“, на телевизији Хепи.

13. XII

У школи је одржан семинар „ Радни листови-креирање по фазама часа“

16.XII
17. XII
20. XII

У сарадњи са Канцеларијом за младе ученици наше школе су учествовали у чишћењу Бабушнице

18.XII

За време 7.часа одржан је други по реду час о одбрани и цивилној заштити за ученике завршних
разреда
У школи је одржана завршна свечаност манифестације „Лужничка чаролија“ у
организацији УГ“Лужница – моја кућа“, где су ученици Средње школе Бабушница имали своје
учешће

23.XII

Учешће школе на конференцији „Дуално образовање-знање за будућност“ у Београду

17.XII

Јануар 2020.
8. I
17. I
18. I
24. I

Полазак у школу након новогодишњих и Божићних празниика
Одржано школско такмичење из географије
У школи је одржано општинско такмичење из математике
У ОШ“Деспот Стефан Лазаревић“ је одржано такмичење из енглеског језика, где су учешће
имали и ученици наше школе.
Поводом обележавања Светог Саве у школи је одржан шаховски турнир за ученике, а
1.место освојио је ученик 2.разреда гимназије Милош Митић.
Истог дана, поводом обележавања Савиндана одигран је шаховски меч између
ШК “Лужница“и Просветних радника Бабушнице

27. I

У школи је обележен Савиндан

28. I

Додела Светосавске награде ученику Средње школе Александру Николићу

29. I

Одржана информативна радионица поводом Националног дана заштите од дуванског дима у
Сарадњи са домом здравља, Црвеним крстом и КЗМ општине Бабушница

30. I

У школи је одржана и промоција Машинског факултета из Ниша
Директор школе је са ученицима Миланом Илићем и Александром Николићем гостовао на
Телевизији ПИ канал. Изашао је нови број школског часописа „Поглед“.

31. I

Крај 1.полугодишта

Фебруар 2020.
3. II
5. II

13.II

У школи су одржане седнице одељењских и наставничког већа, као и родитељски састанак и
Седница Савета родитеља
Директор школе, психолог и наставник социологије су учествовали на обуци запослених у
образовању за примену образовних стандарда и самовредновања

Организација RED-СЕМАФОР PARTI у сарадњи са Канцеларијом за младе поводом Дана
заљубљених

19. II

20-21.II

22. II
23. II
24. II
27. II

Директор школе је учествовао на састанку директора Домова ученика и школа са домом у Врању
У школи је уз сарадњу Планинарског клуба „Руј 1706“ одржано предавање о
спелеологији и планинарењу, као и демонстрација пењања и спуштања у дворишту школе

Ученица 4.разреда Даница Ђорђевић је учествовала на републичком тимском такмичењу
”Пословни изазов“ у Београду

У школи је одржано општинско такмичење из географије и од укупно пет учесника, четири је
Обезбедило даљи пласман на регионално такмичење
У школи је одржано општинско такмичење из историје и од четири учесника, три ученика су
обезбедили даљи пласман на окружно такмичење
Почетак 2.полугодишта, јер је распуст продужен за 4 дана због лоше епидемиолошке ситуације
Два ученика су професором ментором Славишом Видановићем учествовали на окружном
такмичењу у пливању у Пироту. Сава Богдановић, ученик 3.разреда освојио је је 2.место,
а Филип Николић, ученик 1.разреда освојио је 3. Место.

У школи је одржано општинско такмичење из српског језика
29. II

Март 2020.
1.III

6. ΙΙΙ
7. ΙΙΙ
9. ΙΙΙ

15.ΙΙΙ

У Пироту је одржано окружно такмичење из математике у пратњи професора/ментора Сање
Благојевић.
У Београду је одржано регионално такмичење из географије НГО у пратњи проф/ ментора
Марије Спиридоновић
У школи је за ученике завршних разреда одржана промоција Војне академије из Београда
У Нишу је одржан 2. ниво КГЛ међународног такмичења из енглеског језика на ком је учешће
ученика наше школе у пратњи професора/ментора Марије Ристић
У школи је одржана промоција Правног факултета
Директор школе, наставник практичне настеве и два ученика учествовали су у Нишу на
промоцији Националног модела дуалног и предузетничког образовања у организацији МПНТР.

Проглашено ванредно стање и настава надаље је организована онлајн уз помоћ група на
друштвеним мрежама, гугл учионице, Микрософт тимс...

Април 2020
10. IV
16. IV
28. IV

У сарадњи са локалном самоуправом спроведена комплетна дезинфекција школе и дома ученика
Одржана онлајн седница Одељењских и Наставничког већа
У школи је у организацији Црвеног крста реализована акција добровољног давања крви

Мај 2020
26. V
28. V
29. V
30. V

31. V

У школи је у организацији Црвеног крста реализована акција добровољног давања крви
Одржана је онлајн седница Наставничког већа и Испитног одбора
Завршетак онлајн наставе
У школи је урађена поновна дезинфекција просторија
Директор школе је приликом посете општини Бабушница упознао премијерку Ану Брнабић са
радом Средње школе Бабушница

Због неповољне епидемиолошке ситуациоје одложена је прослава матурске вечери за ученике
Средње школе Бабушница за 16.07.2020.

Јун 2020
1. VI

1-2. VI
3. VI

4. VI
5. VI
8-19. VI
8-11. VI

У дому ученика су завршени радови на кречењу просторија, фарбању масном фарбом дела зида у
просторији за спорт и отклањању проблема влажења у туш кабинама.

Поправљање оцена код матураната
Писмени матурски рад из српског језика за гимназијалце
Посета министра просвете Младена Шарчевића Пироту и Бабушници и учешће на
састанку актива директора Пиротског округа са министром

Писмени матурски рад из српског језика за ученике у образовном профилу машински техничар м
возила
Писмени матурски рад из страног језика и математике за гимназијалце
Поправљање оцена код ученика незавршних разреда
Одбрана матурских радова гимназијалаца

9. VI
10. VI
12. VI
16. VI

Полагање матурског рада из изборног предмета за одељење образовног профила машински
техничар моторниох возила
Одбрана завршног рада за одељење образовног профила аутомеханичар
Одржана је онлајн седница Наставничког већа и Испитног одбора
Додела диплома и награда матурантима

У сарадњи са КЗМ Бабушница организована је акција садње садница у дворишру школе у којој
су учествовали и ученици маше школе

17. VI

Додела награда за ученице 1.разреда Иву Аранђеловић (2.место) и Јовану Стаменковић (3.место)
на литерарном конкурсу Историјског архива у Пироту

19. VI
26. VI
30. VI

Крај наставне године
Одржано Наставничко веће
Детаљи са доделе диплома, књига и Видовданских награда у школи за најуспешније ученике

Јул 2020
9-10. VII

16. VII
8-20. VII

Упис ученика у 1. разред

Поново је одложена прослава матурске вечери због неповољне епидемиолошке ситуације, тако
да вероватно ове школске године и неће бити одржана.
Упис ученика у дом

Август 2020
24-27. VIII

Упис ученика у дом – други круг

