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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 06.04.2020. понедељак
I) На Платфорни учења на даљину ОШ“Старина Новак“ покрећу се две забавне
акције за ђаке:
a. Учитељице продуженог боравка покрећу РЕВИЈУ ЗАШТИТНИХ МАСКИ
– акцију сакупљања ђачких фотографија свих врста заштитних маски. Ђаци
узраста прва четири разреда треба да шаљу фотографије својих заштитиних
маски на адресу boravak@starina.rs ,
b. Наставнице енглеског Горана Феризовић и Анђелка Бојовић покрећу акцију
#лепојекодкуће – на посебној страни листа НОВАК, ђаци од петог до
осмог разреда, треба да шаљу фотографије вредних тренутака када раде
нешто лепо код куће у време короне, на адресу lepojekodkuce@gmail.com ,
II)
У вези са дописом о исказивању интересовања за УПИС У ОСНОВНУ
ШКОЛУ (број 610-00-00297/2020-07 од 30.03.2020. године) у условима ванредног
стања када родитељи ученика не треба да долазе у школу, детаљно упутство се
налази на платформи за учење на даљину ОШ“Старина Новак“, а на огласној
табли код улаза у школу ово упутство биће истакнуто када се укаже прва прилика
која дозвољава да се запослени школе физички приближи објекту школе без и
најмање опасности да буде доведен, макар и теоретски, у ситуацију да се изложи
могућности инфицирања од вируса ковид-19. ОШ“Старина Новак“ је у
ДНЕВНОМ ОБАВЕШТЕЊУ за дан 26.03.2020. огласила да је ОШ“Старина
Новак“ целокупан свој рад организовала на даљину и од куће због чега су
родитељи, као и остали, већ обавештени да је школски објекат закључан и да су
сва обавештења постала електронска,
III)
ЕсДневник тим подршке, у складу са препоруком МПНТР-а за вођење
евиденција о образовно-васпитном раду током наставе на даљину, обавештава:
a. припремио је кратко упутство за унос активности – формативних оцена
које се могу пронаћи у систему под називом „Упутство за уношење
активности у сврху формативног оцењивања“.
b. Како би родитељи били благовремено обавештени о напретку ученика,
данашњом надоградњом система омогућен је приказ унетих активности на
порталу мој.есДневник.
IV) У складу са обавештењем Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (број 611-00-348/1/2020-03 од 31.03.2020.године) које се односи на
електронско пријављивање ученика за полагање пријемног испита из енглеског
језика за билингвална одељења у Ваздухопловној академији, за упис у наредну
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школску 2020/2021. годину, заинтересовани ученици могу да се пријаве на
следећу адресу: https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/ Период пријављивања је
од 31.03. до 07.04.2020. године и искључиво преко адресе за електронско
пријављивање, која је наведена у допису Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. На следећем линку налази се кратка презентација
Ваздухопловне
академије.
https://drive.google.com/file/d/1wMNzyMVPTTsVzihdbQaZpT1edemjjsp/view?usp=drive_web Због тренутне ванредне ситуације
сви заинтересовани ђаци могу све информације добити на следећи контакт:
Старчевић Зорица 062 8031 740,
V)
Осма београдска гимназија упутила је ђацима заинтересованим за полагање
пријемног испита за одељење ученика са посебним способностима за биологију и
хемију да се пријаве на адресу https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/. Осма
гимназија организује on line припремну наставу за коју је потребно да ученици
доставе своју мејл адресу и број телефона на мејл adm.radnik.osma@gmail.com.
Све информације о терминима наставе биће објављене на сајту Осме београдске
гимназије *http://www.osmagimnazija.edu.rs <http://www.osmagimnazija.edu.rs/>*.
VI) Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи пријављивање
ученика за полагање пријемног испита за упис у специјализоване средње школе
(Математичка и Филолошка гимназија, ученици са посебним способностима за
информатику и рачунарство, музичке, балетске, ликовне и друге). Истовремено се
кандидати за упис у специјализована одељења анкетирају о условима у којима би
се овај испит могао реализовати у кућним условима. Уколико се издвоје пријемни
испити којима се проверавају вештине (цртање, сликање, свирање, певање, игра,
вајање) и разматрају могућности реализације испита који су усмерени на
папир/оловка у кућним условима може се доћи до следећих закључака које
можете да прочитате на адресу:
https://zuov.gov.rs/mailster/108586/0ed20a2d265d17dc1532e75a4c0b971e/aHR0cHM6
Ly96dW92Lmdvdi5ycy9tcG50ci10cmFkaWNpb25hbG5vLXBvbGFnYW5qZS1wcmlq
ZW1uaWgtemEtdWNlbmlrZS1zYS1wb3NlYm5pbS1zcG9zb2Jub3N0aW1hLw>

Влада Вучинић, директор школе

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

