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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 06.05.2020. среда
I) УКИДАЊЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА. Председник Републике Србије и Председница
Владе Републике Србије донели су заједничку одлуку да предложе Народној
Скупштини укидање ванредног стања. У складу са тим ОШ“Старина Новак“
мора примењивати следеће мере:
Престаје важење ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
ОШ“СТАРИНА НОВАК“ БЕОГРАД ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ
СТАЊА бр.353 од 16.03.2020.
ПРЕСТАЈЕ важење мера о организовању целокупног рада ОШ“Старина
Новак“ од куће и на даљину које су оглашене у ДНЕВНОМ
ОБАВЕШТЕЊУ за дан 26.03.2020. (бр.353-8 од 26.03.2020),,
Настава на даљину се НЕ ПРЕКИДА до завршетка наставне 2019/20.
године,
Са укидањем ОДЛУКЕ бр.353 због укидања ванредног стања укидају се
и ДНЕВНА ОБАВЕШТЕЊА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ од дана објављивања
одлуке о престанку ванредног стања у Службеном Гласнику, а запослени
ће бити обавештавани на начин који су били обавештавани пре
ванредног стања,
сви запослени су обавезни да долазе на своје радно место од петка 8.маја
2020. према Распореду рада који ће бити истакнут на Огласној табли и на
сајту школе најкасније 7.маја 2020, а који ће садржати:
1. Радни распоред наставника и стручних сарадника,
2. Радни распоред продуженог боравка,
3. Радни распоред ненаставног особља (секретар, рачунополагач,
административни радник),
4. Радни распоред техничког особља (теткице, домар, сервирка).
Свим запосленима је уплаћена претплата за месец мај преко БУС ПЛУС
картице за градски превоз који ће од 8.маја успоставити редован
саобраћај (у возила градског превоза може се ући само са заштитном
маском и рукавицама показивањем БУС ПЛУС картице),
За поступак примопредаје деце у продуженом бораваку, чија обнова рада
се планира за 11.мај, биће донето посебно РЕШЕЊЕ директора школе,
За начин боравка запослених у школи биће донето посебно РЕШЕЊЕ
којим се регулише начин поступања и понашања запослених док су у
објекту школе,
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Пријем странака мора се заказати најмање три дана унапред на телефоне
011/ 3347-633 или 011/3349-513.
II) КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ. Наставничко веће је 1.маја
2020. на својој првој електронској седници, поред осталог, донело Одлуку о
избору Комисије за избор ученика генерације у саставу:
Влада Вучинић, директор школе
Ивана Николић, педагог
Ана Зорић, наставник разредне наставе
мр Сања Топаловић, наставник предметне наставе
Срђан Ђорђевић, председник Савета родитеља.
Родитељи чије дете/ученик се кандидује за избор ученика генерације, треба да
скенирана/фотокопирана документа, у складу са Правилником о похвалама и
наградама ученика Основне школе „Старина Новак“, доставе одељенском
старешини најкасније до краја маја месеца.
III)

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ. Због процене да ће се наставна школска година
завршити крајем маја, неопходно је припремити разредне испите страних језика
за оне ђаке који су у нашу школу дошли из друге школе а нису имали немачки
језик, а желе да се укључе у наставу ових језика наредне школске године, као и
за наше ђаке који у другим школама полажу испит из страног језика. У сврхи
задовољења ових потреба неопходно је следеће:
Да наставници немачког језика наше школе сачине и доставе школском
педагогу списак ђака који полажу разредни испит из немачког језика са
потребним подацима о сваком таквом ђаку, ради припреме и спровођење
поменутог испита, РОК:13.мај 2020.
Да одељенске старешине сачине и доставе школском педагогу списак
ђака који полажу разредни испит из страног језика у некој другој школи
са потребним подацима о сваком ђаку, ради припреме и спровођења
поменутог испита, РОК: 13.мај 2020.

Влада Вучинић, директор школе
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