основана 1922. године

ОСНОВНА ШКОЛА
"СТАРИНА НОВАК"
директор
Влада Вучинић

ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 15.04.2020. среда
I) Данас се навршава тачно месец дана од увођења ванредног стања 15.03.2020.
због пандемије, као и од престројавања наше школе на систем учења на даљину.
У оваквим околностима школа је свој успешан рад испољила кроз следеће
резултате:
1. Формирана је оригинална платформа за учење на даљину
ОШ“Старина Новак (на основу предходних консултација на седници
Наставничког већа), која је са радом почела 19.марта 2020.
2. ОШ“Старина Новак“ је огласила да целокупан свој рад организује на
даљину и од куће због чега је од 26.03.2020. закључала објекат школе
и онемогућила чак и теоријску могућност окупљања особа у школи,
3. Уписано је 85 будућих првака,
4. Припремњено је за пријаву на конкурс, у оквиру програма
„Еразмус+“, чак три међународна пројекта,
5. Организован је рад Дигиталног музеј школе,
6. Покренут је електронски облик школског листа НОВАК
7. Обезбеђено је редовно емитовање сопственог програма РАДИО
НОВАКА.
II) Министарство просвете, НИТР донело је документ број 601-00-9/4/2020-01
од 13.04.2020 чији је предмет Сугестије за активности оцењивања у
предстојећем периоду учења на даљину, у коме се наводи следеће:
a) Стекли су се услови за давање првих бројчаних оцена
b) Бројчане оцене треба да имају у виду следеће:
1. Свака бројчана оцена треба да има оправдање у релевантним
подацима (доказима),
2. Треба се имати у виду кључни захтеви програма наставе и учења,
3. Треба имати у виду залагање ђака за учење,
4. Наставници одлучују (и то бележе у педагошку документацију) да
ли ће се оцена односити на:
i. Период једномесечног учења,
ii. Програмску тему, област или модул,
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5. При бројчаном оцењивању започети са најбољим оценама,
6. Оцењивање треба да буде транспарентно, да оцена буде образложена
родитељу и ученику,
7. Оцењивање треба да буде објективно,
8. Ђацима указати да очекују више бројчаних оцена до краја другог
полугодишта,
9. Све наведене смернице треба примењивати и на описне оцене,
10. Колико је могуће примењивати привилник о оцењивању.
У складу са сугестијама Министарства просвете, НИТР које су горе изнете,
потребно је да одељенске старешине обавесте своје ђаке и њихове родитеље о
следећем:
1) Да су се стекли услови за давање бројчаних оцена на основу евидентираних
активности,
2) До краја другог полугодишта ђаци треба да добију више бројчаних оцена у
есДневник,
3) Транспарентност оцена, као обавеза, обезбедиће се могућношћу да
родитељи/старатељи, ђаци, наставници, стручни сарадници и др. преко
есДневника буду упознати са сваком оценом и њеним образложењем,
У складу са сугестијама Министарства просвете, НИТР које су горе изнете,
потребно је да се наставници у вези са извођењем сумативних оцена придржавају
следећег:
1)Да на основу евидентираних активности у есДневнику, потпуно независно
процењују коју сумативну бројчану оцену треба уписати ђацима у
есДневник – ОШ“Старина Новак“ својим наставницима исказује пуно
стручно поверење у процесу давања сумативних оцена,
2)Наставници нису обавезни да своје поступке униформишу или усаглашавају
са критеријумима колега истог предмета, већ имају поступати по стручној
просветарској савести како мисле да је најбоље,
3) Наставници морају предвидети равномерно давање довољног броја
сумативних оцена које за дати предмет омогућавају да се изведе валидна
закључна оцена,
4) Све оцене морају бити убедљиво образложене.
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III)
Директор школе је приликом јучерашњег прегледа есДневника одељења
другог разреда утврдио да сва одељења другог разреда имају уредне
есДневнике који се воде на начин који, у условима ванредног стања и учења на
даљину, омогућава несметани наставни процес.

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

