
Летопис школе за школску 2021/2022. годину 

 

1. септембра 2021. 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 2021. године одржана је седница Савета родитеља са следећим 

Дневним редом: 

1. Конструисање Савета родитеља за школску 2021/2022. годину; 

2. Именовање родитеља у Општински савет родитеља; 

3. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину; 

4. Разматрање Годишњег плана рада школе за 2021/2022. годину; 

5. Упознавање са дописом Министарства о извођењу школске 

екскурзије за 2021/2022. годину и давање сагласности на програм 

излета и екскурзија ученика; 

6. Осигурање ученика у школској 2021/2022. години; 

7. Именовање родитеља у Тимове школе; 

8. Упознавање са реализацијом пројекта Обогаћеног једносменског 

рада; 

9.  Разно. 

 

4. - 10. октобра 2021. 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: 

„Дете је дете да га волите и разумете.“ 

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. једна од активности ученика ИО 

Злодол у оквиру ове манифестације била је и посета нашој старој цркви 

брвнари, која се налази у Дубу.  

 

20. октобра 2021. у Матичној школи одржано је школско такмичење у 

стоном тенису. Учешће је узело осам дечака и осам девојчица од 5. до 8. 

разреда. Дан је протекао у ведрој атмосфери. 

 

 22. октобра 2021. године одржан је Јесењи крос. У фер и спортској игри 

победу су однели најбржи ученици.  

 



Од 8. новембра 2021. године почиње јесењи распуст. Због пандемије 

изазване вирусом КОВИД 19, јесењи распуст је продужен. Први радни дан је 

понедељак, 15. новембар.  

 

15. новембра 2021. године у нашој школи одржан је „Географски диктат“, 

тест познавања руске географије и руског друштва. Диктат је међународног 

карактера и одржава се 7. пут, а наша школа била је по први пут домаћин 

овог такмичења. Диктат је радило 25 учесника. Сваки учесник је добио 

диплому Руског географског друштва. Географски диктат је у организацији 

Центра Руског географског друштва у Србији. Координатор диктата био је 

наставник географије Марко Николић.  

 

16. новембра 2021. 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. 

 

25. новембра 2021. године одржана је седница Наставничког већа. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог 

периода и мере за побољшање успеха и дисциплине; 



3. Реализација наставних и ваннаставних активности – реализација 

школских програма; 

4. Анализа рада стручних актива; 

5. Презентација „Тимски рад у школи“; 

6. Анализа завршног испита – резултати са сајта ЗУОВ - а; 

7. Упознавање са Извештајем просветног саветника о извршеном 

редовном посебном стручно – педагошком надзору пројекта 

обогаћеног једносменског рада; 

8. Разно. 

 

03. децембра 2021. године у Матичној школи одржано је школско такмичење 

из математике. 

 

 21. децембра 2021. године одржана је седница Савета родитеља. Дневни 

ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање извештаја са завршног испита; 

3. Презентовање закључака са општинског састанка организованог у ОШ 

„Свети Сава“, Бајина Башта; 

4. Саопштавање закључака са општинског састанка савета родитеља; 

5. Разно. 

 



30. децембра 2021. године почиње зимски распуст. На основу школског 

календара, овај датум представља и крај првог полугодишта школске 

2021/2022. године. 

 

05. јануара 2022. 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 полугодишта; 

3. Полугодишња анализа реализације Годишњег програма рада и 

Школских програма; 

4. Полугодишња анализа реализације Плана стручног усавршавања; 

5. Самовредновање рада школе, реализација ШРП – а; 

6. Рад стручних актива; 

7. Извештај о реализацији рада у оквиру пројекта Обогаћеног 

једносменског рада; 

8. Упознавање наставника са закључком Извештаја о реализованим 

активностима у школинакон општинског састанка ради заштите деце 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

(презентација); 

9. Организација прославе школске славе Свети Сава; 

10. Припрема за почетак другог полугодишта; 

11. Припрема за одржавање школских и општинских такмичења; 

12. Разно. 

 



24.  јануара 2022. године почело је друго полугодиште за ученике у школској 

2021/2022. години. Сви ученици похађају наставу у школи. 

 

27. јануара 2022. 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. 

 

14. фебруара 2022. године почиње сретењски распуст. Због тренутне 

епидемиолошке ситуације, распуст је продужен за два дана. Први радни дан 

је понедељак, 21. фебруар 2022. године.  

 

21. фебруара 2022. 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. 

 

22. фебруара 2022. године у Матичној школи и у ИО Злодол обележен је Дан 

розе мајица.  

 

28. фебруара 2022. 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. 

 

19. марта 2022. године ОШ "Душан Јерковић" је била домаћин Општинског 

такмичења из Географије. На овом такмичењу ученик наше школе показао је 

запажене резултате, освојивши прво место, а самим тим и пласман на 

окружно такмичење. 

 

25. и 26. марта 2022. 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. 

 

1. априла 2022. 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. 

 

Од 4. априла 2022. до 8. априла 2022. године реализована је тематска 

недеља на тему Чувамо обичаје, здравље. 

 



9. априла 2022. године реализована је радна субота са распоредом часова од 

понедељка. Према новим изменама школског календара, предвиђено је и да 

20. април 2022. године буде реализован по распореду од петка. 

Такође, 9. априла 2022. године наша школа је била домаћин Општинског 

такмичења „Шта знаш о саобраћају“. Ученици наше школе су постигли 

запажене резултате и освојили су вредне награде. 

 

14. априла 2022. 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. Анализа рада стручних актива; 

5. Доношење одлука о уџбеницима који ће се користити у наредној 

школској години; 

6. Анализа успеха ученика на такмичењу и пробног завршног испита; 

7. Анализа рада слободних активности ученика у школи; 

8. Извештај о реализацији Обогаћеног једносменског рада; 

9. Припрема за прославу обележавања Дана школе; 

10. Извођење ђачких екскутзија; 

11.  Припрема ученика осмих разреда за завршни испит; 

12. Разно. 

14. априла 2022. године у Матичној школи је одржан Пролећни крос.  

 



15. априла 2022. године у ИО Злодол одржан је Пролећни крос. 

 

22. априла 2022. године обележен је Светски дан књиге и ауторских права.  

 

25. априла 2022. године почиње пролећни распуст. 

 

04. маја 2022. године, након завршетка пролећног распуста, ученици крећу у 

школу. 

 

13. маја 2022. године обележен је Дан школе. Одржана је приредба, 

ученицима су додељене награде за освојена места на такмичењима. Након 

приредбе организован је базар, где су ученици имали прилику да продају 

цвеће које су садили у оквиру пројектне наставе. У спортском делу, у оквиру 

меморијалног турнира, одиграна је фудбалска утакмица између ученика из 

наше школе и ученика ОШ „Стеван Јоксимовић“ из Рогачице. Приредби су 

присуствовали, ученици, родитељи и наставници, као и пензионери који су 

радили у школи. 

 

19. маја 2022. године одржана је седница Савета родитеља. Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Организација ученичких излета и доношење одлуке о висини 

надокнаде за наставнике – пратиоце у реализацији излета; 



3. Предлагање изборних предмета; 

4. Разматрање прославе мале матуре; 

5. Разно. 

 

10. јуна 2022. године завршава се школска година за ученике осмог разреда. 

 

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

руралних средина. 

Од 13. до 24. јуна организована је припремна настава за ученика 8. разреда. 

 

15. јуна 2022. 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; 

3. Проглашење носиоца Вукове дипломе и осталих диплома; 

4. Анализа реализације предвиђених часова додатне, допунске наставе и 

осталих активности; 

5. Извештај са излета; 

6. Припрема ученика осмих разреда за завршни испит; 

7. Разно. 

 



24. јуна 2022. 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 2021/2022. године и предлог мера за 

побољшање успеха и дисциплине ученика; 

3. Анализа реализације предвиђених часова додатне, допунске наставе и 

осталих активности; 

4. Рад стручних актива; 

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

2022/2023. годину и школских програма; 

6. Разно. 

24. јуна 2022. године завршава се школска година за ученике од првог до 

седмог разреда. 

 

27., 28. и 29. јуна 2022. године одржан је завршни испит за ученике 8. 

разреда. 

 

28. јуна 2022. године, на Видовдан, ученицима су подељене ђачке књижице 

и сведочанства, а сви одлични ученици награђени су књигама. 

 

30. августа 2022. године одржана је седница Наставничког већа са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 



2. Подела предмета и одељења наставницима и остала задужења у 

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

3. Разматрање и доношење програма  излета и екскурзије за школску 

2022/2023. годину, на предлог одељенских и стручних већа; 

4. Разматрање предлога Годишњег плана рада и Школских програма; 

5. Разматрање Извештаја о реализацији Школских програма; 

6. Разматрање Извештаја и Плана стручног усавршавања; 

7. Разматрање распореда часова за школску 2022/2023. годину; 

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

доношење акционог плана за школску 2022/2023. 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 организацију додатне, допунске наставе и секција;  

12. Пројекат Обогаћени једносменски рад; 

13. Разно. 
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