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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН  30.04.2020. четвртак 
 

I) Због изузетно успешно испланираних, организованих  и спроведених активности са 
циљем анализирања успеха и владања на крају трећег класификационог периода, 
у условима ванредног стања и рада на даљину, свим Одељенским већима 
ОШ“Старина Новак“ изричем  
 

ЈАВНУ ПОХВАЛУ 
 

Изречена ПОХВАЛА биће предмет СПЕЦИЈАЛНОГ САВЕТОВАЊА 
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ОШ“СТАРИНА НОВАК“, оригиналног стручног 
скупа ОШ“Старина Новак“ које ће се организовати одмах након укидања 
ванредног стања и које ће бити посвећено изузетним резултатима наставника и 
школе у условима наставе на даљину, а које су као посвећени просветни радници 
постигли наставици наше школе у најтежим условима и без ичије помоћи. 
Саветовање ће се одржати као вишедневни скуп. 
 

II) ПОТРЕБЕ ЗА ПРОДУЖЕНИМ БОРАВКОМ. У складу са мејл поруком 
Министарства просвете, НИТР која је представљена у Дневном обавештењу за 
дан 29.04.2020. спроведено је испитивање потреба родитеља/других законских 
заступника за повратак ученика у продужени боравак у условима када 
родитељи/други законски заступници немају друго решење за чување деце до 
нормализовања услова изазваних епидемијом вируса Ковид-19. Утврђено је да је 
27 родитеља исказало потребу за боравком у току наредног периода, а да је 9 
родитеља потенцијално исказало потребу за боравком током наредног периода. 
О резултатима овог испитивања извештена је Школска управа Београд. 
 

III) ПРВИ МАЈ. У петак 01.05.2020. је државни празник „Први мај“ који се слави 
као нерадан дан. За овај дан важиће следеће: 

  неће се одржавати ТВ часови на РТС,  
 неће бити наставе на даљину која се спроводи на платформи учења на 
даљину ОШ“Старина Новак“.  

 За овај дан одељенске старешине у есДневник треба да евидентирају 
државни празник 1.Мај – нерадни дан.  
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 У понедељак 4.маја настава на даљину ће се наставити по распореду 
часова који ће благовремено бити истакнут на платформи за учење на 
даљину. 

 
IV) НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ. Према плану који је изнет у Дневном обавештењу за 

дан 21.04.2020, активности Наставничког већа поводом усвајања извештаја 
Одељенских већа о анализирању успеха и владања на крају трећег 
класификационог периода одржаће се у петак 1.маја са почетком у 16:00 часова. 
Наведени датум је изабран, упркос чињеници да је нерадан дан због државног 
празника, јер тога дана нема наставних активности (ТВ часова и наставних 
активности на даљину) као и због чињенице да ће 1.маја бити један од дана 
најдужег полицијског часа у досадашњем ванредном стању и да ће сви чланови 
Наставничког већа бити код куће. У сврху одржавања активности Наставничког 
већа спровешће се следеће: 

 формираће се viber група Наставничког већа на начин на који су 
формиране viber групе за Одељенска већа, 

 Материјал за електронску седницу члановима Наставничког већа 
доставиће ПП служба путем мејла сваком члану већа, 

 Након доставе материјала и упознавања са садржајем, сваки члан 
Наставничког већа имаће прилику предлога евентуалних измена или 
допуна Дневног реда кроз консултације са руководиоцем свог Стручног 
већа (износи измене, допуне, коментаре руководиоцу свог стручног већа) 

 Руководилац Стручног већа евентуално прибављене измене и допуне 
доставља педагогу Ивани Николић која све прослеђује директору школе, 

 Руководилац viber групе Наставничког већа биће директор школе без 
права гласања, 

 Рад Наставничког већа спровешће се без отварања дискусије по тачкама 
Дневног реда јер су чланови Наставничког већа садржаје свих тачака већ 
дискутовали кроз Стручна и Одељенска већа (осим тачке 7. за коју се 
предлози могу изнети путем консултација) , 

 Предлог Дневног реда дванаесте (електронске) седнице је: 
1. Усвајање Извода из записника са једанаесте редовне седнице 

Наставничког већа одржане у петак 13.03.2020. 
2. Усвајање извештаја Одељенских већа о успеху и владању на крају 

трећег класификационог периода, 
3. Усвајање Извештаја о учешћу учитеља у продуженом боравку у 

настави на даљини, 
4. Доношење одлуке о избору уџбеника за период од 4 године за други 

и шести разред, почев од школске 2020/21. године. 
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5. Доношење одлуке о избору уџбеника за трећи и седми разред за 
школску 2020/21. годину 

6. Доношење одлуке о измени одлуке о избору уџбеника за пети 
разред за школску 2020/21. годину за предмете енглески језик, 
немачки језик, математика и биологија 

7. Доношење одлуке о избору Комисије за избор ученика генерације, 
8. Текућа питања. 

 Записник са Дванаесте електронске седнице Наставничког већа сачиниће 
записничар Горана Феризовић. 

 
 
 
 
 

Влада Вучинић, директор школе   


