Летопис за школску 2014/2015 годину

1. 9. 2014. године почела је нова школска година за ученике и наставнике, а приређен је пријем за прваке и
предшколце у ОШ „ Душан Јерковић“ као и у издвојеним одељењима у Јакљу, Заглавку и Злодолу
11. 9. 2014. године одржана је Прва седница Одељенског већа са следећим Дневним редом:
1. Утврђивање плана рада одељенског већа
2. Утврђивање распореда писмених задатака
3. Организација јесењег кроса
4. Анализа анкете о опредељености ученика из слободних и ваннаставних активности;
12. 9. 2014. године одржана је Прва седница Савета родитеља са следећим Дневним редом:
1. Избор председника и заменика председника Савета родитеља
2. Разматрање узвештаја о раду школе за школску 2013/2014 годину
3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2014/2015 годину
4. Давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика у школској

2014/2015 години

5. Осигурање ученика у школској 2014/2015 години
6. Разно
12. 9. 2014. године одржана је Седница Школског одбора (седма по реду)
Дневни ред:
Усвајање записника са шесте седнице Школског одбора
Усвајање извештаја о раду школе за школску 2013/2014 годину
Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2014/2015 годину
Доношење плана Стручног усавршавања запослених у Основној школи „Душан Јерковић“
Костојевићи
5. Давање сагласности на акт о организацији и систематизацији послова запослених Основне школе
„Душан Јерковић“ Костојевићи
6. Разно
1.
2.
3.
4.

6.-11. oктобар 2014. године обележена је Дечија недеља
У обележавању Дечије недеље учествовали су предшколци и сви ученици од првог до осмог разреда. У
оквиру обележавања дечије недеље ученици су имали различите активности на тему: „Свако дете срећна
лица чува једна породица“, као што су писање састава на ту тему, прављење плаката на рачунару,
прављење поридичног стабла. Наставници су у оквиру одељенских заједница разговарали о значају
породице како за здрав психички, духовни и физички развој, тако и о њеном значају као стубу друштва у
целини.
18. 10. 2014. године одржан је Јесењи крос
4. 11. 2014. године одржана је Друга седница одељенског већа са Дневним редом:
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода
2. Реализација редовне и допунске наставе
3. Текућа питања

7. 11. 2014. године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода школске 2014/2015
године и мере побољшања успеха и дисциплине
2. Реализација ваннаставних активности
3. Анализа рада стручних актива
4. Анализа рада секција
5. Излагање са стручног семинара „Одељенски старешина у савременој настави“ са обавезном
дискусијом и анализом од стране учесника семинара
6. Разно
28. 11. 2014. године одржана је седница Школског одбора (осма по реду)
Дневни ред седнице:
1. Усвајање записника са седме седнице Школског одбора
2. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора школе на мандатни период од 4
године и именовање председника и чланова Комисије за избор директора и њихових заменика
3. Разматрање и утврђивање предлога Финансијског плана школе за календарску 2015. годину
4. Доношење одлуке о вршењу пописа имовине и обавеза са станом на дан 31. 12. 2014. године
5. Доношење правила заштите од пожара и Програма основне обуке и провере знања запослених из
области заштите од пожара
6. Разно
30. 12. 2014. године одржана је друга седница Одељенских већа са следећим Дневним редом:
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
2. Реализација додатне и допунске наставе
3. Разно
5. 1. 2015. године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред седнице:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске 2014/2015 године и
мере за побољшање успеха и дисциплине
2. Полугодишња Анализа реализације годишњег плана рада школе и школског програма
3. Рад стручних актива
4. Организација прославе школске славе „Свети Сава“
5. Припрема за почетак другог полугодишта
6. Припрема за одржавање школских и општинских такмичења
7. Разно

5. 1. 2015. године одржана је Посебна седница Наставничког већа са следећим Дневним редом:
1. Прибављање мишљења свих запослених о кандидатима за избор директора
2. Разно

12. 1. 2015. године одржана је седница Школског одбора (девета по реду)
Дневни ред седнице:
1. Усвајање записника са осме седнице Школског одбора
2. Доношење одлуке по конкурсу за избор директора Основне школе „Душан Јерковић“ Костојевићи
објавњеног дана 10.12. 2014. године у листу „Послови“
3. Разно
27. 1. 2015. године школа је прославила школску славу Свети Сава уз пригодну приредбу ученика и наступ
школског хора и фолклора. Поред ушеника и наставника слави су присуствовали и родитељи, као и
чланови Савета родитеља и Школског одбора, председник општине Бајина Башта. Свечаноста је завршена
ломљењем славског колача.
30. 1. 2015. године одржана је седница Школског одбора (десета по реду) са следећим Дневним редом:
1. Усвајање записника са девете седнице Школског одбора
2. Доношење одлуке о попису. Усвајање извештаја Комисије о попису имовине и обавеза са стањем на
дан 31.12.2014. године – известилац председник пописне комисије
3. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана школе- известилац шеф рачуноводства
4. Доношење Плана јавних набавки за Основну школу „Душан Јерковић“ Костојевићи за 2015. годину,
известилац- шеф рачуноводстав и секретар
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду ВД директора школе
6. Разно
30. 1. 2015. године одржано је школско такмичење из математике
7. 2. 2015. године одржано је школско такмичење из Физике
12. 2. 2015. године одржана је Посебна седница Наставничког већа са следећим Дневним редом:
1. Прибављање мишљења свих запослених о кандидатима за избор директора школе
2. Разно
Одлука: Наставничко веће даје ПОЗИТИВНО мишљење за кандидата Јовановић (Стамена) Србољуба,
наставника историје и географије из Костојевића за директора школе по расписаном конкурсу објављеном
дана 21. 1. 2015. године у листу „Послови“
18. 2. 2015. године одржана је седница Школског одбора (једанаеста по реду)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са десете седнице Школског одбора
2. Доношење одлуке о усвајању завршног рачуна ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићиза 2014. годинуизвестилац шеф рачуноводства
3. Доношење одлуке о поновљеном конкурсу за избор директора ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи
објављеног дана 21.1. 2015. године у листу „Послови“
4. Постављање ВД директора школе на основу члана 61 Закона о систему образовања и васпитања
5. Разно

21.2.2015. године одржано је школско такмичење из Руског језика
21. 2. 2015. године одржано је школско такмичење из Хемије
25. 2. 2015. године одржано је школско такмичење из Српског језика
28. 2. 2015. године ОШ „Душан Јерковић“ била је домаћин општинског такмичења из страних језика.
Такмичење из Руског и Немачког језика одржано је у 12 сати, док је такмичење из Енглеског језика
одржано у 14 сати
5. 3. 2015. године одржана је седница Савета родитеља
Дневни ред седнице:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Отварање понуда и доношење одлуке о избору понуђача за извођење излета и екскурзија ученика
школске 2014/2015 године од стране Комисије школе и доношење одлуке о висини накнаде за наставнике
пратиоце
3. Пружање информација у вези са уџбеницима за наредну школску годину
4. Упознавање са дописом Одреда извиђача Бајина Башта
5. Разно
8. 3. 2015. године одржано је школско такмичење из Историје
14. 3. 2015. године одржано је школско такмичење из Биологије
22. 3. 2015. године одржано је школско такмичење из Географије
24. 3. 2015. године одржано је школско такмичење из Саобраћајне секције
3. 4. 2015. године одржана је трећа седница Одељенских већа
Дневни ред
1. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода
2. Припрема и организација пролећног кроса
3. Могућност организовања екскурзије
4. Разно

3. 4. 2015. године одржана је седница Школског одбора са следећим Дневним редом:
1. Усвајање записника са једанаесте седнице Школског одбора
2. Доношење решења о избору директора ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи
3. Доношење Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време
остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује ОШ „Душан Јерковић“
Костојевићи
4. Усвајање извештаја о извршењу плана набавки за 2014. годину у ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи
5. Разно
Решење: Именује се Јовановић (Стамена) Србољуб, наставник историје и географије за директора ОШ
„Душан Јерковић“ Костојевићи
6. 4. 2015. године нашу школу су посетили инспектори Полицијске станице Ужице и одржали ученицима
осмог разреда предавање на тему: Трговина људима
16. 4. 2015. године одржана је седница Наставничког већа са следећим Дневним редом:
1. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода школске 2014/2015 године,
предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика
2. Анализа успеха ученика на такмичењима
3. Анализа рада стручних актива
4. Анализа рада слободних активности ученика у школи
5. Припрема за прославу обележавања Дана школе
6. Извођење ђачких екскурзија
7. Припрема ученика осмог разреда за завршни испит
8. Договор око израде школског листа Малиша 5
9. Упознавање са дописом Одреда извиђача Бајина Башта о боравку ученика наше пколе у извиђачком
центру „Заовине“
10. Разно

18. 4. 2015. године одржан је Пролећни крос
15. 5. 2015. године одржана је прослава Дана школе уз приредбу коју су приредили ученици уз помоћ
својих учитеља и наставника. Приредби су, поред ученика и наставника школе, присуствовали и родитељи
2. 6. 2015. године одржана је четврта седница Одељенских већа за ученике осмог разреда са следећим
дневним редом:
1. Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта
2. Реализација додатне и допунске наставе
3. Утврђивање предлога за похвале, награде и казне ученика
4. Разно
12. 6. 2015. године одржана је пета седница Одељенских већа са следећим дневним редом:
1. Анализа успеха и дисциплине на крају школске године
2. Реализација редовне и допунске наставе
3. Утврђивање предлога за похвале, награде и казне ученика
4. Анализа рада Одељенског већа
5. Разно
12. 6. 2015. године одржана је седница Наставничког већа за ученике осмог разреда са следећим Дневним
редом:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда на крају другог полугодишта школске 2014/2015
године
2. Анализа реализације наставних и ваннаставних активности
3. Доношење одлуке о предлогу одељенских већа о додели диплома „Вук Караџић“, посебних диплома,
награда и проглашење ученика генерације у школској 2014/2015 години
4. Разно

22. 6. 2015. године одржана је седница Наставничког већа са следећим Дневним редом:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика од првог до седмог разреда на крају другог полугодишта
школске 2014/2015 године
2. Предлог Годишњег плана рада и школског програма
3. Анализа рада стручних актива у школи
4. Разматрање Извештаја о излетима и екскурзијама ученика у школској 2014/2015 години
5. Анализа резултата ученика четвртог и шестог разреда са тестирања одржаног дана 4. и 5. јуна 2015.
Године
6. Анализа резултата ученика осмог разреда са завршног испита
7. Разно
Према календару Министарства просвете и технолошког развоја 28.6.2015. године, на Видовдан,
ученицима су подељене ђачке књижице и свеочанства, а сви одлични ученици су на поклон добили књигу!

