основана 1922. године

ОСНОВНА ШКОЛА
"СТАРИНА НОВАК"
директор
Влада Вучинић

ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 16.04.2020. четвртак
I) Због предстојећег празника Васкрса наставе на даљину неће бити следећих дана:
1. На Велики Петак 17.04.2020. - за тај дан наставници часове не уписују
у есДневник, а одељенске старешине за тај дан евидентирају да је
нерадан по одлуци Министарства просвете, НИТР број 601-00-9/2/202001 од 26.03.2020,
2. На Васкршњи Понедељак 20.04.2020. - за тај дан наставници часови не
уписују у есДневник, а одељенске старешине за тај дан евидентирају да
је нерадан по одлуци Министарства просвете, НИТР број 601-009/2/2020-01 од 26.03.2020,
3. За период од 17. до 20.04.2020. задужује се наставница верске наставе
Марица Лазукић да припреми пригодни едукативни садржај у вези
са празником, који ће бити стављен на платформу за учење на даљину
4. Од уторка 21.04.2020. наставља се редовна настава на даљину према
распореду који ће бити истакнут на сајту школе.
II)У мејл допису Министартва просвете, НИТР од 14.априла 2020. који је школи
проследио руководилац актива директора ГО Палилала, износи се у вези са онлајн
тестирањем ученика осмог разреда са сметњама у развоју и инвалидитетом,
следеће:
1. све школе најпре да провере да ли имају ученике који се образују по
ИОП1, који имају техничких услова и којима је приступачан тест у
оваквом формату,
2. Током овог пробног теста од школе се не очекује цео уобичајени
дијапазон додатног прилагођавања испита и испитне процедуре за
ученике који се образују по ИОП2,
3. није потребно прилагођавање нити израда посебних тестова за завршни
испит од стране школе коју ученик похађа у складу са образовним
исходима у ИОП-у,
4. могу се прилагодити технички услови задавања теста, просторни услови
и подршка од стране других особа, пре свега родитеља/старатеља при
попуњавању теста,
5. пожељно је све што наставници и тим за инклузивно образовање школе
процене да је корисна препорука за родитеље како би они пружили
подршку ученику
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6. потребно је родитељима/старатељима пренети као јасну инструкцију
како, када и у којој мери треба/могу да буду подршка ученику у
спровођењу самог испита.
7. за ученике који немају приступ интернету могу да се користе штампани
материјали уколико се могу доставити ученику,
8. могућност под 7. треба размотрити и користити код ученика који се
образују по ИОП2,
9. сврха пробног теста је да се ученицима помогне у самопроцени знања,
као и да се што боље припреме за завршни испит,
10. важно је да након спровођења испита сваки ученик има могућност да са
наставником из школе продискутује своје одговоре, и од наставника
добије јасне препоруке за даљи рад,
11. за наставнике ће пробни испит бити провера делотворности самих
стратегија прилагођавања за сваког ученика,
III) Свим запосленима ОШ“Старина Новак“, независно од чињенице да ли ће
њихови радни задаци изискивати да се превезу до школе, биће уплаћена претплата
на градски превоз за цео месец мај. Ова одредба се једнако односи и на
упосленике са Уговором о раду, и на упосленике са Уговором о привременим и
повременим пословима.
IV) Европски центар за живе језике (European Centre for Modern Languages ECML) Савета Европе објавио је вебсајт на енглеском и француском језику који
садржи ресурсе за подршку дигиталној писмености у настави и учењу језика који
је резултат ECML-овог програма: Језици у срцу учења (Languages at the heart of
learning). Више информација о платформи можете наћи на адресу
www.ecml.at/elang
V)
Друштво математичара Србије покренуло акцију „Математиком и
информатиком против Корона вируса“. Једна од активности у наведеној акцији је
и online РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ
ПРОГРАМИРАЊА, које ће се спровести у сарадњи са Фондацијом Петља.
Такмичење је предвиђено за уторак 21. април у 17:00 часова и намењено
обдареним ученицима од 5. до 8. разреда основне школе, што значи да на
такмичењу могу да учествују сви заинтересовани ученици. Такмичење ће се
одржати коришћењем такмичарске платформе petlja.org, по истом принципу по
ком су се одржале овогодишње три рунде квалификација. Ученици се за
такмичење могу пријавити преко сајта https://takprog.petlja.org/osnovnaskola
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(ученици који су учествовали на овогодишњим квалификацијама су већ
регистровани и не морају се поновно пријављивати).
VI) Директор школе је приликом јучерашњег прегледа есДневника одељења
трећег разреда утврдио да сва одељења трећег разреда имају уредне есДневнике
који се воде на начин који, у условима ванредног стања и учења на даљину,
омогућава несметани наставни процес,
VII) БЕЗБЕДНОСНИ САВЕТ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГУГЛ УПИТНИКА ЗА
ПРОВЕРУ ЗНАЊА: На платформи за учење на даљину ОШ“Старина Новак“
налази се упутство за израду гугл упитника ради провере знања ђака. Због
евентуалног непримереног коришћења ове алатке од стране ђака, саветујемо да се
при изради упитника, поред осталих обавезних захтева идентификације (унос
имена), захтевате од ђака као обавезан одговор да се наведе:
1. Тачна мејл адреса са које се упитник попуњава.
Постављањем овог обавезног одговора у упитник предупредиће се свако
непримерено коришћење гугл упитника јер неваљалац неће моћи да остане
анониман, а наставник неће бити затрпаван упитницима који немају наведену мејл
адресу са које се шаље попуњен гугл упитник.

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

