
Летопис школе за школску 2019/2020. годину 

 

2. септембра 2019. 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. 

  

13. септембра 2019. године одржана је седница Савета родитеља са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину; 

3. Разматрање активности у оквиру Пројекта обогаћеног једносменског 

рада у ОШ „ Душан Јерковић“ Костојевићи у школској 2019/2020. 

години у Матичној школи и ИО Заглавак; 

4. Давање сагласнисти на програм и организовање екскурзија ученка у 

школској 2019/2020. години; 

5. Осигурање ученика у школској 2019/2020. години; 

6. Разматрање и праћење услова за рад школе, услове за одрастање и 

учење, безбедност и заштиту деце и ученика; 

7. Избор родитеља у тим за ШРП, Тим за самовредновање и друге 

тимове школе; 

8.  Разно. 

27.септембра 2019. године ученици петог и шестог разреда су у оквиру 

Пројектне наставе, заједно са наставницом српског језика и књижевности, 

Биљаном Масал, реализовали пројекат на тему „Мој љубимац.“ 

2. октобра 2019. године кроз Пројектну наставу одржана је акција кувања 

компота. Учествовали су ученици од првог до шестог разреда Матичне 



школе, као и ученици Издвојених одељења. Ученици су, уз помоћ наставника 

и учитеља, сецкали, гулили воће, а затим стављали у тегле.  

 

7. - 13. октобра 2019. 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: 

„Да право свако – дете ужива лако.“ 

Ове године се обележава 30 година Конвенције о правима 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. Планиране активности: 

-Уводно предавање 

-Гледање филмова о Правима деце 

-Ликовни радови и изложба ликовних радова 

-Рекреативан дан 

-Извођење драмског текста о Правима деце 

19. октобра 2019. одржан је Јесењи крос у матичној школи, као и у свим 

издвојеним одељењима. 

7. новембра 2019. године одржано је школско такмичење из математике. 

Такмичењу су присуствовали ученици III, IV, V, VI, VII и VIII разреда 

Матичне школе и Издвојенох одељења. Такмичење је одржано у Матичној 

школи „Душан Јерковић“ у Костојевићима. 



16. новембра. 2019. Обележен је Међународни дан толеранције. Ученици 

виших разреда израдили су пано посвећен толеранцији који је постављен  у 

ходнику школе. Наставници су одржали предавање свим ученицима о 

важности толеранције и поштовања свих врста различитости у друштву. 

У ИО Злодол, кроз Пројектну наставу, организована је радионица у којој су 

учествовали сви ученици Издвојеног одељења. 

26. новембра 2019. године одржана је седница Наставничког већа. 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода; 

2. Реализација ваннаставних активности; 

3. Анализа рада Стручних актива; 

4. Мере за побољшање успеха и дисциплине; 

5. Анализа рада секција; 

6. Једносменски рад; 

7. Разно. 

Од 7.-13. јануара 2020. године одржана је Тематска недеља. Ове године тема 

је била „Традиција и обичаји.“ 

 

27. јануара 2020. Обележили смо школску славу 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.  

Након приредбе, организована је продаја ученичких радова направљених у 

оквиру радионица пројекта Обогаћени једносменски рад, као и компота 

направљеног у оквиру Пројектне наставе и цвећа засађеног са ушитељицом 



Весном Илић. Од добијеног новца, у договору са ученицима, купљен је 

материјал неопходан за даљи рад и креативне пројекте. 

31. јануара 2020. године завршено је прво полугодиште школске 2018/2019. 

године. 

 

26.  фебруара 2020. године почело је друго полугодиште за ученике у 

школској 2019/2020. години. Распуст је у свим школама у Србији  продужен 

недељу дана због епидемије грипа. 

 

  26 . фебруара 2020. године одржана је седница Наставничког већа.       

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

школске 2019/2020. године; (Вредновање и самовредновање рада 

школе, реализација ШРП-а) 

2. Полугодишња анализа реализације Годишњег програма и рада 

Школског програма; 

3. Рад сртучних актива; 

4. Извештај наставника са семинара; 

5. Припрема за почетак другог полугодишта; 

6. Припрема за одржавање школских и општинских такмичења; 

7. План надокнаде часова због продужења распуста због вируса грипа; 

8. Полугодишња анализа Пројекта обогаћеног једносменског рада; 

9. Разно. 

26. фебруара 2020. године одржана седница Савета родитеља. Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 



2. Упознавање са детаљима око реализације излета и екскурзије ученика у 

школској 2019/2020. години; 

3. Доношење одлуке о висини дневнице за наставнике који ће 

учествовати у реализацији излета и екскурзија ученика; 

4. Разматрање и праћење услова за рад школе, услове за одрастање и 

учење, безбедност и заштиту деце и ученика; 

5. Упознавање са реализацијом Пројекта једносменског рада 

(полугодишња анализа); 

6. Разно. 

28. фебруара 2020. године у Матичној школи и у ИО Злодол организована је 

радионица поводом обележавања Националног дана књиге. Након истицања 

значаја српског језика, писма, читања, књига..., ученици су рецитовали песме, 

читали делове омиљених књига, приповедака... Истакнута је порука кроз 

наглашавање важности читања, као и очувања књига, тј. писане речи. 

17. марта 2020. године почела да се емитује онлајн настава. Због епидемије 

Covid-19 вируса и проглашења ванредног стања, прекинута је редовна 

настава. Ученици су пратили наставу преко ТВ-а, уз конртолу учитеља и 

предметних настваника, добијали додатна објашњења и упутства, домаће 

задатке... 

 

22. и 23. и 24. априла 2020. године ученици осмог разреда наше школе, као и 

њихови вршњаци из целе Србије, имали су прилику да раде онлајн пробни 

завршни испит из српског језика, математике и комбиновани.  

 

 



29. маја 2020. године завршена је са емитовањем онлајн настава, а тим 

датумом је завршена и школска година за ученике осмог разреда. 

 

2. јуна 2020. године одржан је пробни завршни испит из математике, док су 

комбиновани и тест из српског језика ученици носили кући и решавали.  

 Од 3. јуна до 15. јуна 2020. године организована је припремна настава за 

ученике осмог разреда. 

 

8. јуна 2020. године одржана је седница Наставничког већа са следећим 

Дневним редом: 

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

полугодишта школске 2019/2020. године и доношење одлуке о 

предлогу одељенских већа о додели диплома „ Вук Караџић“, 

посебних диплома, награда у школској 2019/2020. години; 

  2. Припрема ученика осмог разреда за полагање завршног испита и 

упознавање са дописима и инструкцијама МПНТР-а у в ези са 

организацијом завршног испита у школској 2019/2020. години; 

  3. Разматрање измена Правилника о календару образовно-васпитног 

рада за школску  2019/2020. годину, распореда активности у вези са 

завршетком наставе/посебних часова наставе, припремне наставе за 

осмаке/ у другом полугодишту школске 2019/2020. године; 

  4. Упознавање са дописом МПНТР-а у вези са организацијом 

екскурзија и мале матуре у школској 2019/2020. години; 

  5. Разно. 

 



17., 19. и 20. јуна 2020. године одржан је завршни испит за ученике 8. 

разреда. 

 

23. јуна 2020. године одржана је седница Наставничког већа са следећим 

Дневним редом: 

  1. Анализа успеха и дисциплине ученика 1-7. разреда на крају другог 

полугодишта школске 2019/2020. године и предлог мера за 

побољшање успеха и дисциплине ученика; 

  2. Анализа резултата са завршног испита ученика; 

  3. Припреме око израде Годишњег плана рада за школску 2020/2021. 

годину и школског програма и орјентационо утврђивање послова и 

задатака за наредну школску годину (подела задужења); 

  4. Рад стручних актива; 

  5. Анализа реализације наставних и ваннаставних активности; 

  6. Разно. 

 

 

28. јуна 2020. године, на Видовдан, ученицима су подељене ђачке књижице 

и сведочанства, а сви одлични ученици награђени су књигама. 

 

25. августа 2019. године одржана је ванредна седница Наставничког већа са 

следећим Дневним редом: 

1. Разматрање плана организације и реализацијеобразовно-васпитног 

радапо посебном програмуза рад у условима пандемије вируса Covid-

19; 



2. Разно. 

   

31. августа 2020. године одржана је седница Наставничког већа са следећим 

Дневним редом: 

1. Подела предмета и одељења наставницима и остала задужења у 

оквиру радне 40-не недеље, организација дежурстава у школи; 

2. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада за школску 

2020/2021. и школских програма; 

3. Разматрање и доношење програма екскурзије за школску 2020/2021. 

годину, на предлог одељенских и стручних већа; 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 

2019/2020. години; 

5. Усвајање распореда часова за школску 2020/2021. годину; 

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

доношење акционог плана за школску 2020/2021. годину; 

7. Усвајање плана рада наставничког већа и упознавање са школским 

календаром; 

8. Припрема за организације додатне, допунске наставе и секција; 

распоред писмених задатака; 

9. Разно. 
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