
Летопис школе за школску 2020/2021. годину 

 

1. септембра 2020. 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. Услед епидемије вируса COVID – 19, часови 

су скраћени на 30 минута. 

14. септембра 2020. године одржана је седница Савета родитеља са следећим 

Дневним редом: 

1. Конструисање Савета родитеља за школску 2020/2021. годину; 

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

3. Разматрање годишњег плана рада школе за 2020/2021. годину; 

4. Упознавање са дописом Министарства о извођењу школске екскурзије за 

2020/2021. годину; 

5. Осигурање ученика у школској 2020/2021. години; 

6. Именовање родитеља у тимове школе; 

7. Упознавање са реализацијом пројекта Обогаћеног једносменског рада; 

8.  Разно. 

5. - 11. октобра 2020. 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: 

„Подељена срећа – два пута је већа.“ 

У оквиру обележавања „Дечије недеље“ у Матичној школи, као и у Издвојеним 

одељењима су организоване активности у којима су учествовали ученици и 



наставници, у складу са свим прописаним мерама против ширења вируса COVID 

– 19. 

16. новембра. 2020. 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. 

24. новембра 2020. године одржана је седница Наставничког већа. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог 

периода; 

3. Реализација ваннаставних активности; 

4. Анализа рада Стручних актива; 

5. Мере за побољшање успеха и дисциплине; 

6. Анализа рада секција; 

7. Разно. 

11. новембра 2020. године у Матичној школи и издвојеном одељењима обележен је 

Дан примирја у Првом светском рату. Ученици су имали прилику да се упознају са 

симболиком Наталије Рамонде, да сазнају више о Албанској споменици, али и 

уопште о великим жртвама, патњама, васкрсу и славној победи српске војске и 

народа у Првом светском рату. 

Током новембра, захваљујући дугогодишњој сарадњи са Спортским савезом из 

Бајине Баште, наша школа је добила на поклон спортске лопте. 

Такође, у оквиру сарадње са ЈП „Национални парк Тара“ и наше школе, путем 

пројекта „Save – Очување јединственог биодиверзитета у сливу реке Дрине“, сви 

ученици наше школе добили су примерак радног листа и букмаркер, као и игру 

меморије. Основни циљ овог пројекта је да се допринесе очувању и промоцији 

биодиверзитета, кроз заједничке развојне акције у области заштите природе, у циљу 

стварања услова за очување природних станишта Панчићеве оморике. 



Од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, услед епидемије вируса COVID – 

19, ученици другог циклуса образовања  прелазе на онлајн наставу и часови трају 45 

минута. Ученици првог циклуса образовања васпитно – образовни рад ће обављати 

регуларно у школи, па ће тако сви ученици Матичне школе, ИО Заглавак, ИО Јакаљ 

и ИО Јеловик имати наставу у школи. Часови ће трајати по 30 минута. У издвојеном 

одељењу ИО Злодол, један ученик који је сам у одељењу, на захтев родитеља, због 

сигурности и безбедности јер старији брат и сестра похађају наставу онлајн, наставу 

похађа онлајн. 

1. децембра 2020. године одржана је седница Наставничког већа онлајн, сагласно 

препорукама Кризног штаба. Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Доношење Оперативног плана рада школе за школску 2020/2021. годину, од 

30. новембра 2020. године; 

3. Разно. 

18. децембра 2020. године завршено је прво полугодиште школске 2019/2020. 

године. 

15. јануара 2021. године одржана је седница Наставничког већа. Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика 1 – 8 разреда на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021. године и предлог мера за побољшање успеха 

и дисциплине ученика; 

3. Упознавање чланове Наставничког већа са Оперативни планом рада школе 

за друго полугодиште; 

4. Разно. 

 

18.  јануара 2021. године почело је друго полугодиште за ученике у школској 

2020/2021. години. Сви ученици похађају наставу у школи. 



21. јануара 2021. године обележен је Међународни дан матерњег језика. Овај дан се 

обележава у циљу промовисања језичке културе и разноврсности, као и 

вишејезичности. 21. фебруар изабран је како би се очувало сећање на тај дан 1952. 

године, када су у Даки страдали студенти који су протествовали јер њихов матерњи 

језик није проглашен за званични. 

 

27. јануара 2021. Обележили смо школску славу уз икону, славски колач, жито, 

свећу. Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID – 19, није 

организована приредба у присуству ученика и родитеља. 

03. фебруара 2021. године ученицима су приказани кратки филмови „Флафи“ и 

„Кад би овце биле розе“. Ови филмови су награђивани и приказани на много 

фестивала широм Србије и света. Оба филма су приказана на Башта фесту, 

интернационалном фестивалу кратког играног филма на ком су добили велику 

пажњу публике и стручне јавности. 

24. фебруара 2021. године у Матичној школи и у ИО Злодол обележен је Дан розе 

мајица. У Матичној школи ученици су имали дебату на тему вршњачког насиља и 

израдили пано на тему насиља, који је изложен у холу школе. Ученицима ИО 

Злодол приказан је филм „Ти ниси сам – а“. Након завршетка филма са ученицима 

се разговарало на тему насиља и израђен је пано са порукама филма. 

26. фебруара 2021. године у Матичној школи и у ИО Злодол организована је 

радионица поводом обележавања 28.02., Националног дана књиге и Дана Народне 

библиотеке Србије. 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. 

Од 15. марта 2021. године ученици другог циклуса образовања прелазе на онлајн 

наставу, док ученици првог циклуса образовања наставу похађају у школи. Часови 

за ученике првог циклуса образовања трају 30 минута, док часови за ученике другог 

циклуса образовања трају 45 минута. У издвојеном одељењу ИО Злодол, један 

ученик који је сам у одељењу, на захтев родитеља, због сигурности и безбедности 

јер старији брат и сестра похађају наставу онлајн, наставу похађа онлајн. 



  15 . марта 2021. године одржана је онлајн седница Наставничког већа путем 

Google meet - а.  Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Доношење Оперативног плана рада школе за школску 2020/2021. годину, 

од 15. марта 2021. године; 

3. Доношење Оперативног плана Основне школе за организацију и 

реализацију образовно – васпитног рада по посебном програму за рад у 

усливима пандемије вируса COVID – 19; 

4. Разно. 

19. марта 2021. године у нашој школи одржана је представа под називом „Спаса 

Досада“. Представа је реализована уз поштовање свих епидемиолошких мера за 

ученике првог циклуса образовања у Матичној школи.  

31. марта 2021. одржана је онлајн седница Наставничког већа. Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Доношење Одлуке о избору уџбеника за трећи и седми разред основног 

образовања и васпитања за период од четири године (2021/2022 до 2024/25) и 

четврти и осми разред основног образовања и васпитања, на период од једне 

године (2021/22) ; 

3. Разно.  

2. априла 2021. године обележен је Међународни дан књиге за децу. Обележавање 

овог дана уведено је пре пола века како би се скренула пажња на потребе најмлађих 

читалаца, а обележава се у част писца Ханса Кристијана Андерсена. 

9. и 10. априла 2021. године ученици осмог разреда наше школе, као и њихови 

вршњаци из целе Србије, имали су прилику да раде пробни завршни испит из 

српског језика, математике и комбиновани. Пробни пријемни испит је реализован у 

школи, у складу са свим прописаним мерама против ширења вируса COVID – 19. 

 Од 19. априла 2021. године ученици другог циклуса образовања се враћају у 

школске клупе, похађајући наставу по моделу који важи од септембра 2019. године. 

Часови трају по 30 минута. 



19. априла 2021. године одржана је седница Наставничког већа. Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода; 

3. Предлог мера за побољшање дисциплине ученика; 

4. Предлагање три члана Школског одбора из редова запослених; 

5. Разно. 

20. априла 2021. године одржана је седница Савета родитеља. Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Предлагање три представника родитеља ученика у Школски одбор школе; 

3. Упознавање родитеља са уџбеницима за школску 2021/2022. годину; 

4. Избор родитеља посматрача на завршном испиту; 

5. Разно. 

23. априла 2021. године обележен је Светски дан књиге и ауторских права.  

Од 26. априла 2021. до 29. априла 2021. године реализована је тематска недеља на 

тему Породица и њен значај. 

01. Маја 2021. године почиње пролећни распуст. 

10. маја 2021. године, након завршетка пролећног распуста, ученици крећу у школу 

похађајући наставу по моделу који је донет у септембру 2020. године. 

15. маја 2021. године обележен је Дан школе онлајн. Због тренутне епидемиолошке 

ситуације изазване пандемијом вируса COVID-19 није организована приредба и 

прослава у школи, како је било ранијих година. Ученици су са својим наставницима 

и учитељицама у оквиру редовне наставе и активности у оквиру обогаћеног 

једносменског рада спремили рецитације, скечеве, ликовне и литерарне радове 

посвећене Дану школе, а исти су стављени у презентацију која је објављена на сајту 

школе. 

И ове године реализује се пројекат бесплатне Обуке пливања за децу из руралних 

средина. 

Од 9. до 22. јуна организована је припремна настава за ученика 8. разреда. 



11. јуна 2021. године одржана је седница Наставничког већа са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице наставничког већа; 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају другог полугодишта 

школске 2020/2021. године; 

3. Проглашење носиоца диплпме „Вук Караџић“, посебних диплома, награда у 

школској 2020/2021. години; 

4. Припрема ученика 8. разреда за полагање завршног испита и упознавање са 

дописима и инструкцијама МПНТР-а у вези са организацијом завршног 

испита у школској 2020/2021. години; 

5. Анализа реализације наставних и ваннаставних активности; 

6. Разно. 

22., 23. и 24. јуна 2021. године одржан је завршни испит за ученике 8. разреда. 

28. јуна 2021. године одржана је седница Наставничког већа са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

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

полугодишта школске 2020/2021. године и предлог мера за побољшање успеха 

и дисциплине ученика; 

3. Анализа завршног испита ученика; 

4. Припрема око израде Извештаја и Годишњег плана рада за школску 

2020/2021. годину и школских програма; 

5. Рад стручних актива; 

6. Анализа реализације наставних и ваннаставних активности; 

7. Разно. 

28. јуна 2021. године, на Видовдан, ученицима су подељене ђачке књижице и 

сведочанства, а сви одлични ученици награђени су књигама. 

30. августа 2021. године одржана је седница Наставничког већа са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Разматрање и усвајање организације и реализације образовно-васпитног 

рада у ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи у школској 2020/2021. години; 

3. Подела предмета и одељења наставницима и остала задужења у оквиру 40-

не радне недеље, организација дежурстава у школи; 



4. Разматрање и доношење програма  излета и екскурзиј ученика у  школској 

2021/2022. години, на предлог одељенских и стручних већа; 

5. Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2020/2021. години; 

6. Разматрање предлога Годишњегплана рада школе за школску 2020/2021. 

годину и школских програма; 

7. Разматрање и усвајање предлога распореда часова за школску 2021/2022. 

годину; 

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

доношење акционог плана за школску 2021/2022. годину; 

9. Подела задужења у оквиру осталих Стручних органа у школи; 

10. Усвајање плана рада Наставничког већа и упознавање са школским 

календаром; 

11. Припрема за организације додатне, допунске наставе и секција; распоред 

писмених задатака; 

12. Пројекат Обогаћени једносменски рад; 

13. Унапређивање међупредметне компетенције ученик Одговоран однос 

према здрављу – план активности; 

14. Разно. 

 

Летопис водила библиотекарка: 

Аврамовић Бојана 

 


