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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 13.04.2020. понедељак
I) Због опасности од загушења сајта нагомилавањем сајта пристиглим мејловима
ђака - ПОДСЕЋАМО :
1. у Дневном обавештењу директора за дан 30.03.2020. свим корисницима
платформе за учење на даљину је наложено да преузму или уклоне
старије мејлове са налога на који примају повратне информације ђака. То
могу учинити тако што ће конфигурисати неки mail klijen (на пример
Оfficе Outlook) и да преко њега примају мејлове ђака,
2. у Дневном обавештењу директора за дан 31.03.2020. свим корисницима
платформе учења на даљину, наложено је да прегледане повратне
информације ђака избришу са свога налога и/или преузму старије
мејлове тако што ће конфигурисати неки mail klijen (на пример Оffice
Outlook) – упутство за конфигурисање Оffice Outlook се налази на сајту
школе,
3. увидом у радне параметре сајта школе констатовано је да већина
корисника налога НИЈЕ поступила по горе наведеним налозима
директора школе, због чега се, упркос вишеструко проширеном
капацитету сајта, створила реална опасност од загушења сајта
нагомилавањем података,
4. НАЛАЖЕ СЕ свим корисницима платформе учења на даљину
ОШ“Старина Новак“, да поступе по мери наложеној у Дневним
обавештењима директора за дане 30.03.2020. и 31.03.2020. и да
најкасније до 15.04.2020. (среда) прегледане повратне информације
ђака избришу са свога налога и/или преузму старије мејлове
конфигурисањем Оffice Outlook о чему на сајту школе постоји јасно
упутство администратора. Свим корисницима који у наведеном року
не буду спровели наведену меру, администратор ће по налогу
директора школе избрисати неуклоњене мејлове ради растерећења
сајта школе,
II)НТЦ тим је за родитеље, васпитаче, учитеље, наставнике, поводом новонастале
ситуације покренуо пројекат „Време за НТЦ“. О овом пројекту се детаљно могу
добити информације на адресу https://ntcucenje.com/vreme-za-ntc/
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III) У мејл поруци Школске управе Београд коју је руководилац актива директора
ГО Палилула проследио нашој школи 9.априла 2020. у 22:00:51 часова, износи се
следеће:
1. Министарство просвете, НИТР ће покушати да обезбеди свим ученицима
8. разреда услове за учешће у онлајн тестирању (првом пробном
завршном испиту),
2. Школа је дужна да Министарству просвете, НИТР табеларно достави
резулате утврђивања да ли сви ђаци осмаци имају потребне техничке
услове за онлајн тестирање (одговарајући уређај),
3. Рок школи за достављање података надлежној школској управи је 13.
април 2020. године,
4. Школа је дужна да Школску управу Београд обавести и о евентуалној
околности да сви ученици имају техничке услове за онлај тестирање (први
пробни завршни испит)
IV) По налогу директора школе школски психолог је над наставницима спровео
wiber анкету са питањем: ДА ЛИ ПОСЕДУЈЕТЕ НА КУЋНОМ РАЧУНАРУ
КАМЕРУ И МИКРОФОН? Анкета је спроведена са циљем да се утврди да ли је
могуће одржати електронску седницу Наставничког већа крајем априла или
почетком маја. Резултати анкете су следећи:
1. Одговорило са ДА: 19
2. Одговорило са НЕ: 44
3. Није уопште одговорило: 18
На основу резултата анкете може се констатовати да већина наставника на
свом рачунару не поседује камеру и микрофон због чега није могуће одржати
електронску седницу Наставничког већа, већ ће се чланови Наставничког већа
изјашњавати о актуелним питањима, која су у надлежности Наставничког већа,
на начин о коме ће благовремено бити обаваштени.
V) Друштво математичара Србије је одлучило да у немогућности да се због
настале ситуације реализује редовно Државно такмичење из математике за
ученике основних школа, организује Ревијално on line такмичење ученика
основних школа из математике на коме ће моћи да учествују сви обдарени
ученици од 1. до 8. разреда из Србије. Такмичење је предвиђено за уторак
14.04.2020. у 17:00 часова, а ученици ће извршити самооцењивање, на основу
резултата који ће бити објављени у 19:30 часова. Детаљне информације о
такмичењу је могуће добити на следећу адресу: https://dms.rs/wpcontent/uploads/2020/04/Информација-о-Ревијалном-такмичењу-математика.pdf
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