Летопис школе за школску 2015/2016 годину

Септембар
1. септембра 2015. године почела је школска година за ученике
матичних одељења Основне школе „Душан Јерковић“ Костојевићи као и
за ученике у издвојеним одељењима у Злодолу, Заглавку, Јакљу и
Јеловику
15. септембра 2015. године одржана је четрнаеста по реду седница
Школског одбора са следећим Дневним редом:
1. Усвајање записника са 13. Седнице Школског одбора
2. Усвајање извештаја о раду школе за школску 2014/2015 годину
3. Доношење Годишњег плана рада Школе за школску 2015/2016 годину
4. Доношење плана Стручног усавршавања запослених ОШ „Душан
Јерковић“ Костојевићи
5. Давање сагласности на Акт о организацији и систематизацији
запослених у ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи
6. Разно
15. септембра 2015. године одржана је седница Савета родитеља са
следећим Дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2014/2015 годину
3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2015/2016 годину

4. Давање сагласнисти на програм и организовање екскурзија ученка у
школској 2015/2016 години
5. Осигурање ученика у школској 2015/2016 години
6. Избор родитеља у тим за самовредновање и вредновање рада школе
7. Разно

Октобар
5.- 11. октобра обележена је „Дечја недеља“
„Дечја недеља“ је национална манифестација која се традиционално
обележава у свету и код нас. Програм активности ове године одвијао се
под слоганом:
ПОДРШКА ПОРОДИЦИ- НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ!

У оквиру обележавања „Дечје недеље“ у матичној школи као и у
издвојеним одељењима су организоване бројне активности у којима су
учествовали ученици и наставници. Наставници су за ученике
организовали Игре без граница као и различите кеативне радионице
17.октобра 2015. одржан је Јесењи крос за ученике матичне школе и
ученике издвојених одељења

Новембар
18. новембра 2015. године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог
периода школске 2015/2016 године и мере за побољшање успеха и
дисциплине
2. Анализа рада Стручних актива
3. Анализа рада Секција

4. Реализација ваннаставних активности
5. Разно
У петак 27. новембра 2015. године одржана је 15. по реду седница Школског
одбора са Дневним редом:
1. Усвајање записника са 14. седнице Школског одбора
2. Разматрање и усвајање Финансијског плана скле
3. Доношење одлуке о вршењу пописа имовине и обавеза са стањем на
дан 31. 12. 2015. године
4. Разматрање предлога и доношење Правилника о јавним набавкама
унутар школе
5. Разно

Децембар
21. децембра 2015. године одржана је седница Савета родитеља са
следећим Дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Доношење одлуке о избору понуђача за извођење излета и
екскурзија ученика школске 2015/2016 године од стране Комисије
школе и доношење одлуке о висини накнаде за наставнике пратиоце
3. Разно

Јануар
27. јануара 2016. године у нашој школи је уз приредбу и пригодан
програм обележена школска слава Свети Сава. Приредбу су извели
ученици, а приредби су поред наставника присуствовали и родитељи.
29. јануара 2016. Године завршено је прво полугодиште школске 2015/
2016 године

Фебруар
1. фебруара 2016. Године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта
2. Полугодишња анализа реализације Годишњег програма и рада
Школског програма (Вредновање и самовредновање рада школе,
реализација ШРП-а)
3. Рад Стручних актива
4. Припрема за почетак другог полугодишта
5. Припрема за одржавање школских и општинских такмичења
6. Доношење одлуке о избору издавача за наредну школску
годину(2016/2017)
7. Разно
17. фебруара 2016. године почело је друго полугодиште школске 2015/2016
године
26. фебруара 2016. године одржана је шеснаеста седница Школског одбора
Дневни ред:
1. Усвајање записника са 15. седнице Школског одбора
2. Доношење одлуке о попису- разматрање и усвајање извештаја
Комисије о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2015.
године; Известилац- председник Пописне комисије
3. Разматрање и усвајање Завршног рачуна ОШ „Душан Јерковић“
Костојевићи за 2015. годину; Известилац- шеф рачуноводства школе
4. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу плана јавних набавки за
2015. годину
5. Усвајање Финансијског плана за 2016. годину и Плана набавки на које
се Закон примењује
6. Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе
7. Разно

Март
13. марта 2016. године ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи била је домаћин
Општинског такмичења из Географије на коме су ученици наше школе
постигли запажене резултате

Април
20. априла 2016. године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег
класификационог периода школске 2015/2016 године и мере за
побољшање успеха и дисциплине
2. Анализа рада Стручних актива
3. Анализа рада секција и слободних активности ученика у школи
4. Анализа успеха ученика на такмичењима у школској 2015/2016 години
5. Припрема ученика 8. разреда за полагање Завршног испита
6. Припрема за прославу поводом обележавања дана школе
7. Разно
23.априла 2016. године одржан је Пролећни крос
24. априла 2016. године нашу школу су посетили припадници
Министарставаунутрашњих послова у Ужицу и ученицима седмог и осмог
разреда одржали предавање на тему „Трговина људима“

Мај
15. маја 2016. године у нашој школи је одржана приредба поводом прославе
дана школе. Приредби су присуствовали ученици, родитељи и наставници.

Јун
1. јуна 2016. године завршена је школска година за ученике 8. разреда
2. јуна 2016. године одржана је седница Савета родитеља
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Избор родитеља посматрача на Завршном испиту за упис у средње
школе
3. Разматрање Извештаја о реализацији излета и екскурзија ученика у
школској 2015/2016 години
4. Упознавање родитеља са каталогом уџбеника који ће се користити од
школске 2016/2017 до 2018/2019 године а које је објавило МПНТР-а
5. Разматрање прославе мале матуре
6. Разно
3. јуна 2016. године ученици 8. разреда матичне ОШ „Душан Јерковић“ и
Издвојеног одељења Злодол прославили су Малу матуру
7. јуна 2016. године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају другог
полугодишта школске 2015/2016 године, доношење одлуке о предлогу
Одељенских већа о додели диплома „Вук Караџић“, посебних диплома,
награда и проглашење Ученика генерације у школској 2015/2016
години
2. Разматрање излета и екскурзија ученика реализованих у школској
2015/2016 години
3. Припрема ученика 8. Разреда за полагање Завршног испита
4. Упознавање наставника са каталогом уџбеника који ће се у основним
школама користити од школске 2015/2016 до 2018/2019 године које је
објавило МПНТР-а
5. Разно

13. јуна 2016. године завршено је друго полугодиште школске 2015/2016
године
23. јун 2016. 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 2015/2016 године, похвале и награде
ученицима
2. Припреме за израду Годишњег плана рада школе и Школског програма
3. Анализа резултата ученика постигнутих на Завршном испиту
4. Рад и Извештај стручних актива
5. Анализа реализације наставних и ваннаставних активности
6. Извештај о Самовредновању
7. Разно
28. јуна 2016. године, на Видовдан, ученицима су подељене ђачке књижице
и сведочанства, а сви одлични ученици су награђени књигама!

АВГУСТ
23. август 2016. Године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред седнице:
1. Подела предмета и одељења наставницима и остала задужења у оквиру
40-очасовне радне недеље, организација дежурстава у школи
2. Разматрање и доношење програма екскурзије за школску 2016/2017
годину, на предлог одељенских и стручних већа
3. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада и школских
програма
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2015/2016
години и извештај директора

Усвајање распореда часова за школску 2016/2017 годину
Самовредновање-доношење Акционог плана за школску 2016/2917
Подела задужења у оквиру осталих стручних органа у школи
Усвајање плана рада Наставничког већа и упознавање са школским
календаром
9. Припрема за организацију додатне и допунске наставе и секција,
распоред контролних вежби и писмених задатака
10. Утврђивање плана опремања школе наставним средствима
11. ШРП- доношење акционог плана за школску 2016/2017 годину
12.Разно
5.
6.
7.
8.

