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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 23.03.2020. понедељак
   

I) Због процене епидемиолога да ће следећа недеља бити критична у 
инфективном смислу, директор школе налаже: 
a. укидају се дежурства наставника у објекту школе и своде се на обавезу 

праћења свих обавештења школе и наредби спровођења мера заштите 
које изриче државни врх Србије, 

b. без сагласности директора школе (или писане дозволе надлежних служби 
ван школе), наставници не смеју улазити у објекат школе, 

c. у објекту школе дежураће директор школе, домар и једна теткица, 
d. родитељима и странкама није дозвољен улазак у објекат школе. 

 
II) Учитељицама које су у продуженом боравку ангажоване Уговорима о 

привременим и повременим пословима, неће се мењати статус, односно, 
обрачунаваће им се плата и досадашње принадлежности.  

III) Учитељице распоређене у продуженом боравку задужују се да сачине план 
рада са ђацима на даљину који ће подразумевати примерена ангажовања и 
захтеве ђацима. Рок за предају плана активности учитељица продуженог 
боравка са ђацима, је 27.март 2020. петак. Планове треба израдити по 
разредима и доставити на адресу psihologstarina@gmail.com, 

 
IV) У најановијем допису Школске управе Београда који је достављен школи 

истиче се: 
a. Мали број школа није доставио план рада за ову недељу, 
b. Извештај школа у односу на упутство о организовању наставе на даљину 

потребно је доставити најкасније до понедељка 23.03.2020, 
V) Због потребе да се униформише настава на даљину и да она буде 

сврсисходна али и у пракси реално остварива, директор школе налаже 
следеће одредбе: 
 

1.УПИСИВАЊЕ ЧАСОВА 
 ТВ часови се уписује за онај дан и онај предмет како су емитовани на РТС 

Канал 3, 
 Наставници који су ТВ часове уписивали у Дневник за дан понедељак треба 

да их избришу и упишу за дан када су ти часови одржани (ТВ часови су 
почели у уторак – ТВ часови емитовати у суботу уписују се у дан суботу), 



основана 1922. године 
ОСНОВНА ШКОЛА  
"СТАРИНА НОВАК"  
директор 
Влада Вучинић 

 

 
ПИБ: 101520735     матични број: 07004419     шифра делатности: 80101 

Регистарски број: 6011000650     жиро рачун: 840-1429660-03  
Кнез Данилова 33-37     тел/факс: 011/ 3347-633  тел: 011/3349-513 

 Преостали часови (активности које се реализују другим облицима) уписују 
се на недељном нивоу, а према РАСПОРЕДУ ЧАСОВА који ће 
благовремено бити на сајту објављиван за сваку радну недељу, 

2.ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА ЂАКА – ПРОВЕРА НАПРЕДОВАЊА ЂАКА 
 Не треба прибављати повратну информацију ђака за сваки уписани 

(одржани) час-наставну јединицу, већ треба прибавити (извршити проверу 
колико ђаци прате наставу) на следећи начин: 
 За предмете који имају до два часа недељно провере вршити највише 

ЈЕДНОМ недељно (по процени наставника и мање), 
 За предмете који имају више од два часа недељно провере вршити 

највише ДВА пута недељно (по процени наставника и мање), 
 ОЦЕНЕ које ђак заслужи након провере његовог рада НЕ СМЕЈУ се 

уписивати у Дневник (због немогућности јавног изрицања) већ се 
евидентирају у педагошку свеску да би се након враћања редовне наставе у 
школу, могле јавно изрећи и тада уписати у Дневник, 

 Провере напредовања ђака дозвољено је вршити свим расположивим 
облицима који подразумевају наставу на даљину: 
 Да ђаци достављају мејловима резултате рада, 
 Да фотографишу свеске које воде у току ТВ часова, 
 Да шаљу снимке за страну РАДИО НОВАК и фотографије са текстом 

за страну ДИГИТАЛНИ МУЗЕЈ, 
 Скајповање, све врсте порука итд, 
 Ђачка запиткивања, интересовања, предлози итд. 

3.РАСПОРЕД ЧАСОВА 
 Распоред часова из редовне наставе се суспендује, 
 РАСПОРЕД ЧАСОВА ће израђивати ПП служба за сваку радну недељу по 

следећем принципу: 
 Први часови су ТВ часови 
 Предмети који нису обухваћени ТВ часовима распоређују се по 

данима до допуне радне недеље, 

4.СТАВЉАЊЕ НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ШКОЛСКУ ПЛАТФОРМУ 
 Наставни материјал се ставља на недељном нивоу, 



основана 1922. године 
ОСНОВНА ШКОЛА  
"СТАРИНА НОВАК"  
директор 
Влада Вучинић 

 

 
ПИБ: 101520735     матични број: 07004419     шифра делатности: 80101 

Регистарски број: 6011000650     жиро рачун: 840-1429660-03  
Кнез Данилова 33-37     тел/факс: 011/ 3347-633  тел: 011/3349-513 

 Није потребно стављати онолико наставног материјала колико 
дотични предмет има недељно часова, већ се може поставити, према 
процени наставника, или један или више (није неопходно да се број 
уписаних наставних јединица поклапа са бројем постављених 
материјала на сајту-платформи) – примери колега Шипке и Сарића 
који су материјале ставили за прву недељу ванредног стања, добра су 
решења, 

 Обим наставног материјала не сме бити дужи од 1-2 стране, чак по 
цену сажимања градива (ефикасност је примарна, обим је секундаран). 

 
VI) Одељенске старешине, наставници музичке културе, ликовне културе, 

историје, географије – дужни су да могућности страна РАДИО НОВАК и 
ДИГИТАЛНИ МУЗЕЈ укључе у свој рад. 

 
 
 

Влада Вучинић, директор школе                                              
 


