Летопис школе за школску 2016/2017 годину

1. септембра 2016. године почела је школска година за ученике
Основне школе „Душан Јерковић“ Костојевићи као и за ученике у
издвојеним одељењима у Злодолу, Јакљу, Јеловику и Заглавку
14. септембра 2016. године одржана је осамнаеста по реду седница
Школског одбора са следећим Дневним редом:
1. Усвајање записника са 17. Седнице Школског одбора
2. Усвајање извештаја о раду школе за школску 2015/2016 годину
3. Доношење Годишњег плана рада Школе за школску 2016/2017 годину
4. Доношење плана Стручног усавршавања запослених ОШ „Душан
Јерковић“ Костојевићи
5. Разно
16. септембра 2016. године одржана је седница Савета родитеља са
следећим Дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2015/2016 годину
3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017 годину
4. Давање сагласнисти на програм и организовање екскурзија ученка у
школској 2016/2017 години
5. Осигурање ученика у школској 2016/2017 години
6. Разно

22. септембра 2016. године школу су посетили припадници Министарства
унутрашњих послова и ученицима првог разреда одржали предавање на
тему „Безбедност у саобраћају“

3. - 9. октобра 2016. године 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:
НЕЋУ ДА БРИГАМ ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ
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
15. октобра 2016. одржан је Јесењи крос
Током новембра и децембра наставници и ученици школе спровели су
активност „У туђим ципелама“ где је сваки предметни наставник у сваком
одељењу током једног часа заменио улоге са ученицима: ученици су
водили час, предавали лекције, пропитивали друге ученике и наставнике,
док су се наставници, бар на кратко, вратили у клупе
29. новембра 2016. године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог
периода школске 2016/2017 године и мере за побољшање успеха и
дисциплине
2. Реализација ваннаставних активности
3. Анализа рада Стручних актива
4. Мере за побољшање успеха и дисциплине
5. Анализа рада секција

15. децембара 2016. године
одбора са Дневним редом:

одржана је 19. по реду седница Школског

1. Усвајање записника са 18. седнице Школског одбора
2. Доношење одлуке о вршењу пописа имовине и обавеза са стањем на
дан 31. 12. 2016. године
3. Разматрање предлога Финансијског плана школе за 2017. годину
4. Разно

27. јануара 2017. 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,
као и представници локалне самоуправе. Тога дана завршено је прво
полугодиште школске 2016/2017 године
13. фебруара 2017. године почело је друго полугодиште за ученике у
школској 2016/2017 години
14. фебруара 2017. године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта школске 2016/2017 године
2. Полугодишња анализа реализације Годишњег програма и рада
Школског програма (Вредновање и самовредновање рада школе,
реализација ШРП-а)
3. Анализа рада стручних органа
4. Извештај наставника са семинара
5. Припрема за одржавање школских и општинских такмичења
6. Разно
24. фебруара 2017. године одржана је двадесета седница Школског одбора

Дневни ред:
1. Усвајање записника са деветнаесте седнице Школског одбора
2. Доношење одлуке о попису- разматрање и усвајање Извештаја
Комисије о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2016.
године; Известилац- председник Пописне комисије
3. Разматрање и усвајање Завршног рачуна ОШ „Душан Јерковић“
Костојевићи за 2016. годину; Известилац- шеф рачуноводства школе
4. Усвајањ е Извештаја о извршењу плана јавних набавки за 2016. годину
5. Доношење одлуке о свајању Финансијског плана за 2017. годину и
Плана набавки на које се Закон примењује- известилац- шеф
рачуноводства школе
6. Усвајање шестомесечног извештаја о раду директора школе
7. Разно

26. марта 2017. године ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи била је домаћин
Општинског такмичења из Географије на коме су ученици наше школе
постигли запажене резултате

25. априла 2017. године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег
класификационог периода школске 2016/2017 године и предлог мера за
побољшање успеха и дисциплине ученика
2. Анализа рада Стручних органа
3. Анализа рада секција и слободних активности ученика у школи
4. Анализа успеха ученика на такмичењима у школској 2016/2017 години
5. Припрема ученика 8. разреда за полагање Завршног испита
6. Припрема за прославу дана школе 15. маја 2017. Године
7. Предлагање чланова Школског одбора из редова запослених
8. Извођење ђачких екскурзија
9. Разно

22.априла 2017. године одржан је Пролећни крос
25. априла 2017. године нашу школу су посетили припадници
Министарстава унутрашњих послова у Ужицу и ученицима седмог и осмог
разреда одржали предавање на тему „Трговина људима“
4. маја 2017. године одржана је седница Савета родитеља
Дневни ред:
1.

Усвајање записника са претходне седнице

2.
Предлагање представника
Школски одбор

родитеља ученика у орган управљања

3.
Упознавање са досадашњим током везаним за реализацију излета и
екскурзија ученика
4.
Разматрање и праћење услова за рад школеуслова за одрастање и
учење, безбедност и заштиту деце и ученика
5.

Разно

15. маја 2017. године у нашој школи је одржана приредба поводом прославе
дана школе. Приредби су присуствовали ученици, родитељи и наставници,
али и представници локалне самоуправе.
31.маја 2017. године завршена је школска година за ученике 8. разреда
2. јуна 2017. године ученици 8. разреда матичне ОШ „Душан Јерковић“ и
Издвојеног одељења Злодол прославили су Малу матуру
6.јуна 2017. године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају другог
полугодишта школске 2016/2017 године, доношење одлуке о предлогу

Одељенских већа о додели диплома „Вук Караџић“, посебних диплома,
награда и проглашење Ученика генерације у школској 2016/2017години
2. Припрема ученика 8. Разреда за полагање Завршног испита
3. Разно
14. јуна 2017. године завршено је друго полугодиште
2016/20167године

школске

23. јуна 2017. 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 2016/2017 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 2017. године, на Видовдан, ученицима су подељене ђачке књижице
и сведочанства, а сви одлични ученици су награђени књигама!

28. август 2017. године одржана је седница Наставничког већа
Дневни ред седнице:
1. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2016/2017
години и извештај директора
2. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску
2017/2018 годину и предлога Анекса школских програма за први и
други циклус основног образовања и васпитања

3. Упознавање са Календаром образовно-васпитног рада за школску
2017/2018 годину
4. Оријентационо утврђивање послова и задатака за наредну школску
годину
5. Разматрање и доношење программа екскурзија за школску 2017/2018
годину на предлог одељењских стручних већа
6. Разно
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