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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН  21.04.2020. уторак  
  

I) У складу са најавом ТРЕЋЕГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА ШКОЛСКЕ 
2020. ГОДИНЕ које је објављена у допуни Дневног обавештаења за 
16.04.2020. ради анализирања успеха и владања на крају трећег 
класификационог периода у условима ванредног стања, када школа ради 
на даљину, рад Одељенских већа неће се спровести одржавањем 
седница већ радом путем електронских алатки. У том смислу, а 
узимајући у обзир да се већина наставника изјаснила да нема техничке 
могућности одржавања електронске седнице (нема камеру и микрофон), 
треба спровести следеће: 
1. Руководилац Одељенског већа (одељенски старешина) формираће Viber 

групу у којој ће бити само чланови његовог већа (у групу је неопходно 
да уврсти директора школе, психолога и педагога), 

2. Предлог Дневног реда (са извештајем о успеху и владању и предлозима 
за изрицање мера ђацима у pdf формату) одељенски старешина 
доставља Viber групи (Одељенском већу),  

3. ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ОБАВЕЗАН ЈЕ ДА У ИЗВЕШТАЈУ 
ЧЛАНОВИМА ВЕЋА ДОСТАВИ: 

I. Извештај о сарадњи са родитељима (изјашњавање родитења о 
реализацији учења на даљину), 

II. Извештај о напредовању ђака у процесу учења на даљину. 
4. За изјашњавање о Дневном реду (усвајање Дневног реда) одељенски 

старешина прави у групи Viber анкету са питањем: ДА ЛИ УСВАЈАТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИ ДНЕВНИ РЕД? (понуђени одговори ДА НЕ) 

5. На основу броја одговора у Viber анкети, одељенски старешина 
констатује следеће: 

I. Постоји/не постоји кворум за одлучивање, 
II. Усвојен је/није Дневни ред. 

6. Одељенски старешина позива да се чланови већа изјасне појединачно за 
сваког ђака (за оне ђаке за које постоје неки предлози) тако што за 
сваког ђака шаље Viber анкету са јасним питањем: ДА ЛИ СЕ УСВАЈА 
предлог тај и тај ЗА ЂАКА N.N.? (чланови већа гласају-лајкују) 

7. Када се за једног ђака заврши гласање (гласање је завршено када се 
појави довољан број лајкова за ДА или НЕ), поставља се нова анкета за 
новог ђака, 
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8. Поред гласања за предлоге који се односе на појединачне ђаке, 
одељенски старешина ставља (помоћу Viber анкете) на гласање и 
следеће: ДА ЛИ СТЕ УЧЕСТВОВАЛИ У АНАЛИЗИРАЊУ УСПЕХ 
И ВЛАДАЊЕ ИЗНЕТИХ НА VIBER ГРУПИ ОДЕЉЕЊА тог и тог 
ДАНА тог и тог одељења? – (одговори: ДА - НЕ), 

9. Након спроведеног поступка, одељенски старешина сачиниће записник 
о утврђивању успеха и владања одељења тог и тог на крају трећег 
класификационог периода (записник уноси у есДневник), 

10. Одељенска већа ће анализирања успеха и владања почињати према 
следећем редоследу: 

I. 24.април 2020. Петак: 
a) одељења првог разреда од 16:00 часова: 

a. I/1 – 16:00, 
b. I/2 – 16:30 
c. I/3 – 17:00 
d. I/4 – 17:30 
e. I/5 – 18:00 

b) одељења петог разреда, од 18:30 часова: 
a. V/1 – 18:30, 
b. V /2 – 19:00 
c. V /3 – 19:30 

II. 25.април 2020. Субота: 
a) одељења другог разреда од 16:00 часова: 

a. II/1 – 16:00, 
b. II/2 – 16:30 
c. II/3 – 17:00 
d. II/4 – 17:30 

b) дељења осмог разреда од 18:00 часова: 
a. VIII/1 – 18:00, 
b. VIII/2 – 18:30 
c. VIII/3 – 19:00 
d. VIII/4 – 19:30 

III. 27.април 2020. Понедељак: 
a) одељења трећег  уод 16:00 часова: 

a. III/1 – 16:00, 
b. III/2 – 16:30 
c. III/3 – 17:00 
d. III/4 – 17:30 
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b) одељења шестог разреда од 18:00 часова: 
a. VI/1 – 18:00, 
b. VI/2 – 18:30 
c. VI/3 – 17:00 

IV. 28.април 2020. Уторак: 
a) одељења четвртог разреда од 16:00 часова: 

a. IV/1 – 16:00, 
b. IV /2 – 16:30 
c. IV /3 – 17:30 

b) одељења седмог разреда од 18:00 часова: 
a. VII/1 – 18:30, 
b. VII/2 – 19:00 
c. VII/3 – 19:30 
d. VII/4 – 20:00, 

11. Наставничко веће одржаће своје активности 1.маја 2020. у петак са 
почетком у 16:00 часова. Активности ће се спровести по истом 
механизму који је прописан за Одељенска већа, а улогу руководиоца 
Viber групе (свих чланова Наставничког већа) имаће директор школе.  
 

 
 

Влада Вучинић, директор школе   


