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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 04.05.2020. понедељак
I) НАСТАВНА СУБОТА. На основу распорда ТВ часова који је објавило
Министарство просвете, НИТР прозилази да је субота 9.маја 2020. године
наставна субота. Распоред часова за тај дан, а на основу оодржаних и
неодржаних наставних дана и на основу чињенице да је наша школа надокнадила
половину часова који су изгубљени због продужења зимског распуста, дана
9.маја у суботу биће усаглашен са распоредом часова за петак.
II) ПРИПРЕМНА НАСТАВА. За потребе припремне наставе за осмаке на платформи
за учење на даљину ОШ“Старина Новак“ биће формирана посебна страна
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА МАТУРАНТЕ која ће служити за припремну
наставу на даљину. Наставници предмета који су заступљени на Завршном
испиту састављаће потребне материјале ради одржавања часова припремне
наставе за осмаке. У том смислу је потребно следеће:
Да сваки наставник из групе предмета који улазе у Завршни испит
сачини План припремне наставе (на исти начин као и у редовним
условима) и да га достави педагогу Ивани Николић, РОК: 6.мај, среда
Да према достављеном Плану припремне наставе, према темпу који
одреди сам наставник, доставља администратору материјал за часове
припремне наставе (при слању назначити да се ради о материјалу за
припремну наставу), ПОЧЕТАК: 6.мај, среда
Да сваки наставник, према својој процени, извештава одељенског
старешину о праћењу припремне наставе од стране ђака. ПЕРИОД
ИЗВЕШТАВАЊА: недељно
III)

Министарства просвете, НИТР доставило је школи мејл поруку 30.04.2020. у
којој се износи:
започиње реализација активности у циљу спровођења завршног испита за
ученике осмог разреда основношколског образовања и васпитања, за
школску 2019/2020. годину и упис ученика у први разред средње школе,
за школску 2020/2021. годину.
Као и претходних година велику помоћ и подршку у наведеним
пословима пружали су информатички координатори одређени за округ,
остварите сарадњу са њима и пружите им све потребне инфомације, уз
поштовање рокова, како бисмо наведене послове успешно завршили као
и до сада.
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Информатички координатор за школе Палилуле је Данијела Тимчић из
Електротехнчке школе „Раде Кончар“.
IV)

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ. Према плану који је изнет у Дневном обавештењу за
дан 21.04.2020, одржана је 1.маја 2020. тринаеста редовна седница Наставничког
већа, која је прва електронска седница Наставничког већа у историји наше
школе, у којој је учествовало 54 члана већа. На седници је усвојено следеће:
1. Извод из записника са једанаесте редовне седнице Наставничког
већа одржане у петак 13.03.2020.
2. Извештај Одељенских већа о успеху и владању на крају трећег
класификационог периода,
3. Извештај о учешћу учитеља у продуженом боравку у настави на
даљини,
4. Одлука о избору уџбеника за период од 4 године за други и шести
разред, почев од школске 2020/21. године.
5. Одлука о избору уџбеника за трећи и седми разред за школску
2020/21. годину
6. Одлука о измени одлуке о избору уџбеника за пети разред за
школску 2020/21. годину за предмете енглески језик, немачки језик,
математика и биологија
7. Одлука о избору Комисије за избор ученика генерације,
8. Одлука да се провере знања ученика гугл упитницима врши само у
току полицијског часа.

Влада Вучинић, директор школе
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