
Летопис школе за школску 2017/2018. годину 

 

 

1. септембра 2017. 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. Ђаке 

прваке којима је ово био један од најбитнијих дана дочекале су 

учитељице које су им пожелеле топлу добродошлицу, много успеха и 

среће у раду и учењу.  

  

15. септембра 2017. године одржана је седница Савета родитеља са 

следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2016/2017. годину 

3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину 

4. Давање сагласнисти на програм и организовање екскурзија ученка у 

школској 2017/2018. години 

5. Осигурање ученика у школској 2017/2018. години 

6.  Разно 

 

20. септембра 2017. у нашој школи кренуло се са реализацијом програма 

„Основи безбедности деце“ који на основу споразума потписаног између 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства 

унутрашњих послова реализују припадници Министарства унутрашњих 

послова којипоседују знања и вештине из области које се изучавају. 



Програм „Основи безбедности деце“ биће реализован током школске 

2017/2018. години кроз час одељенског старешине, један месечно, са 

ученицима свих одељења четвртог и шестог разреда. 

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина 

и ставова ради подизања безбедносне културе ученика. 

Области које ће бити реализоване кроз наставу су: 

Безбедност деце у саобраћају, Полиција у служби грађана, Насиље као 

негативна појава, Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, 

Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, Превенција и 

заштита деце од трговине људима, Заштита од пожара и Заштита од 

техничко-технолошких опасности и природних непогода. 

Тог дана школу су посетили припадници полицијске станице Бајина 

Башта. 

 

2. - 8. октобра 2017. године  обележена је „Дечја недеља“ 

„Дечја недеља“ је национална манифестација која се традиционално 

обележава у свету и код нас. Манифестација Дечја недеља се одржава 

сваке године у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на 

децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, 

друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим 

условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. Програм 

активности ове године одвијао се под слоганом: 

„Градимо мостове међу генерацијама – за радост сваког детета“ 

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. 

Организовани су спортски турнири у одбојци, кошарци и малом фудбалу. 

14. октобра 2017. одржан је Јесењи крос  



16. 11. 2017. Обележен је Међунарпдни дан толеранције. Ученици виших 

разреда израдили су пано посвећен толеранцији који је постављен  у 

ходнику школе. Ученици петог разреда Елена Пантелић,Марија 

Ђукановић и Алекса Мартић обележили су Дан толеранције извођењем 

луткарске представе “Другарство“. Ученике је припремала наставница 

српског језика Биљана Масал. 

23. новембра 2017. године одржана је седница Наставничког већа 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог 

периода школске 2017/2018. 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 

6. Анализа постојећег стања безбедности у школи и Акциони план у циљу 

унапређивања безбедности у школи 

7. Разно 

 

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 

 

27. јануара 2018. Обележили смо славу како то доликује свакој домаћинској 

кући, уз икону, славски колач, жито, свећу, уз присуство ученика, родитеља, 

колега, пријатеља школе. 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. 



30. јануара 2018. године завршено је прво полугодиште школске 2017/2018. 

године 

 

12.  фебруара 2018. године почело је друго полугодиште за ученике у 

школској 2017/2018. години 

 

12.  фебруара 2018. године одржана је седница Наставничког већа 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта школске 2017/2018. године 

2. Полугодишња анализа реализације Годишњег програма и рада 

Школског програма  

3. Анализа рада стручних органа 

4. Извештај наставника са семинара 

5. Припрема за одржавање школских и општинских такмичења 

6. Разно 

21. фебруара 2018. године обележен је Међународни дан матерњег језика 

17. марта 2018. године ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи била је домаћин 

Општинског такмичења из Географије на коме су ученици наше школе 

постигли запажене резултате.  

13.  и 14. априла 2018. године ученици осмог разреда наше школекао 

ињихови вршњаци из целе Србије, радили су пробни завршни испит, из 

математике, српског језика икомбиновани.Била је то прилика да се упознају 

са процедуром која их чека на завршном испиту, који ће полагати 

наконзавршетка наставне године, у јуну, али и прилика да виде како ће 

изгледати тестови, који тип задатака их очекује и да процене колико је 

тренутно њихово знање, што се тиче градива потребног за полагањезавршног 

испита. 

 

16. априла 2018. године одржана је седница Наставничког већа  

Дневни ред: 



1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода школске 2017/2018. 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 2017/2018. години 

5. Анализа резултата пробног Завршног испита 

6. Припрема за прославу дана школе 15. маја  2018. године 

7. Извођење ђачких екскурзија 

8. Разно  

 

21. априла 2018. године одржан је Пролећни крос 

11. маја 2018. године у школи је одржано Поетско подне. Ученици од првог 

до осмог разреда су рецитовли најлепше стихове песама 

15. маја 2018. 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 2018. године завршена је школска година за ученике 8. разреда   

1. јуна 2018. године ученици 8. разреда матичне ОШ „Душан Јерковић“  и 

Издвојеног одељења Злодол прославили су Малу матуру. Прослави су, поред 

ученика осмог разреда, присуствовали наставници и родитељи матураната. 

6.јуна 2018. године одржана је седница Наставничког већа 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају другог 

полугодишта школске 2017/2018. године, доношење одлуке о предлогу 

Одељенских већа о додели диплома „Вук Караџић“, посебних диплома, 

награда и проглашење Ученика генерације у школској 2017/2018. 

години  

2. Припрема ученика 8. разреда за полагање Завршног испита 

3. Разно 



14. јуна 2018. године завршено је друго полугодиште  школске 

2016/20167године 

22. јуна 2018. 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 2017/2018. 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 2018. године, на Видовдан, ученицима су подељене  ђачке књижице 

и сведочанства, а сви одлични ученици су награђени књигама! 

 

27. августа 2018. године одржана је седница Наставничког већа 

Дневни ред седнице: 

1. Подела предмета и одељења наставницима и остала задужења у оквиру 

40-то часовне радне недеље, организација дежурстава у школи 

2. Разматрање и доношење программа екскурзија за школску 2017/2018 

годину на предлог одељењских стручних већа 

3. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 

2018/2019. годину  

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2017/2018. 

годину 

5. Усвајање распореда часова за школску 2018/2019. годину 



6. Самовредновање- шта смо урадили у претходној школској години и 

доношење акционог плана за школску 2018/2019. Годину 

7. Подела задужења у оквиру осталих стручних органа у школи 

8. Усвајање плана рада Наставничког већа и упознавање са школским 

календаром 

9. Припрема и организација додатне, допунске наставе и секција, 

распоред писмених задатака 

10. Анализа резултата Завршног испита 

11. Утврђивање плана опремања школе наставним средствима 

12. Разно 

 

 

 

 

Летопис водиле библиотекарке:  

         Тутић Радмила 

         Масал Биљана 

         Васић Драгана 


