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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 31.03.2020. уторак  
  

I) У наредном периоду је потребно да стручна већа предложе Наставничком већу 
да донесе одлуку о избору уџбеника за наредну школску годину, а на основу  
дописа Министарства просвете, НИТР број 650-02-00018/1/2020-07 од 
27.03.2020, у коме се истиче следеће: 

a. Уџбеници које су школе одабрале за коришћење у настави од школске 
2016/17. године до 2018/19. године, биће у употреби у тим школама до 
промене програма наставе и учења (наведена одредба у школској 2020/21. 
Години, односи се на  четврти  и  осми разред основног образовања, 
пошто ће се у наредној школској години примењивати нови програми)    

b. Уџбеници за први и пети разред, одабрани за школску 2019/20. годину, 
остају у употреби и у школској 2020/21. Години (за те разреде неће бити 
новог избора уџбеника), 

c. Уџбеници за други и шести разред који су изабрани за 2019/20. 
шк.годину, су се бирали на једну годину па школа може извршити нови 
одабир или да настави да користи предходне, 

d. Уџбеници за трећи и седми  разред бираће се на основу новог каталога 
одобрених уџбеника. 

 
II) Школи је достављен допис Министарства просвете, НИТР број 601-00-

9/3/2020-01 од 30.03.2020. чији је предмет Планирање и организација наставе на 
даљину у ванредном стању – почетни резултати и изазови (који се налази на 
сајту школе), из кога истичемо најважније одредбе: 

a. Недељни оперативни планови се достављају Школској управи уторком, 
након објављивања распореда ТВ часова, 

b. У настави прироритет имају ТВ часови, односно, наставници не морају да 
се држе својих месечних планова већ да их усаглашавају са ТВ часовима, 

c. Не треба се тражити од ђака да се достављају фотографије и видео 
снимци на којима се виде лица деце, 

d. Није потребно два пута уписивати у Дневник наставну јединицу ако је 
била у ТВ часу, а у школи је већ обрађена. 

 
III) У НАРЕДБИ Градског штаба за ванредне ситуације број 82-2375/2020. од 

27.03.2020, школа се обавезује да настави плаћање накнаде за превоз својим 
запосленима преко бус плус картице, без обзира на то да ли су запослени 
распоређени на рад од куће или на друга радна места,  
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IV) Школи је достављен допис Министарства просвете, НИТР број 601-00-
9/3/2020-01 од 30.03.2020. у коме, о упису деце у први разред школске 2020/21. 
године, обавештавају о следећем: 

a. Од 1.априла 2020. биће омогућемо родитељома предшколаца да искажу 
интересовања за упис детета у одређену школу електронским путем 
преко Портала еУправа, 

b. Услуга Исказивање интересовања за упис у основну школу служи да се 
родитељ/старатељ изјасни у коју основну школу жели да упише своје 
дете, 

c. Уколико родитељ не искаже заинтересованост за услугу Исказивање 
интересовања за упис у основну школу, неће се довести у питање упис 
детета у први разред основне школе, 

d. Датум уписа у основну школу још није дефинисан, 
e. Када се дефинише датум уписа, на Порталу еУправе биће доступна 

услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање, 
f. Школа је обавезна да о услузи Исказивање интересовања за упис у 

основну школу, обавести родитеље/старатеље. 
 

V) Због избегавања преоптерећености платрформе за учење на даљину 
количином података које наставницима као повратне информације стижу од 
ђака школа је повећала капацитет сајта са 15GB на 50GB (капацитет сајта пре 
формирање платформе за учење на даљину је био 3GB). Са циљем да се 
предупреди загушење платформе пристиглим информацијама, неопходно је да 
се наставници придржавају неке од следећих мера (или да их комбинују): 

a. Да прегледане повратне информације ђака избришу са свога налога, 
b. Да, ради чувања повратне информације ђака, преузму старије мејлове са 

налога на који примају повратне информације ђака. То могу учинити тако 
што ће конфигурисати  неки mail klijen (на пример Оffice Outlook) и да 
преко њега примају мејлове ђака. Начин конфигурисања могу пронаћи у 
свом Inbox-у (прва порука која је добијена) или погледати упутство за 
конфигурисање Office Outlook програма, у делу за упутства (за све 
евентуалне проблеме конфигурисања мејл клијента треба се консултовати 
са администратором). 

 
 
 

Влада Вучинић, директор школе                                        
 


