основана 1922. године

ОСНОВНА ШКОЛА
"СТАРИНА НОВАК"
директор
Влада Вучинић
ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 17.03.2020. уторак
Због потреба благовременог обавештавања запослених школе, родитеља и ђака
ОШ“Старина Новак“, директор школе ће сваког дана доносити на почетној страни сајта школе
ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РЕАЛИЗАТОРЕ
НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
У складу са дописом министра просвете број 601-00-9/2020-01 од 16.03.2020. морају се
примењивати следеће одредбе:
1. Ради повраћаја новца родитељима, који је прикупљен на име екскурзија и настава у
природи, одељенске старешине су дужне да школи (директору или рачуноводству)
доставе спискове са именима ђака, именима њихових родитеља и бројем рачуна на који
се новац враћа, (евентуални повраћај новца за ручак и др. вршиће се збирно са
поменутим повраћајем новца);
2. Одељенске старешине су обавезне да утврде:
a. Који родитељи НЕ МОГУ ДА КОРИСТЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ВИДОВЕ КОМУНИКАЦИЈЕ и
списак са њиховим именима доставе школи,
b. Да директору школе прослеђују нове информације о здравственом статусу
ученика, добијене од родитеља ђака;
3. Укупна комуникација и сарадња на планирању наставе треба да буде организована са
минимумом физичког боравка у објекту школе;
4. Физичко присуство у објекту школе је обавезно само ако је прописано Дневним
обавештењем које је објављено на сајту школе;
5. За дан 17.02.2020. уторак, одређују се као дежурни: Александра Патенковић, Милош
Пекић, Јована Младеновић, у периоду од 09:00 – 15:00 часова, а теткице према посебном
распореду за теткице;
6. Ради израде Недељног оперативног плана за прву недељу ванредног стања, директор
школе заказује за 17.03.2020. следеће:
a. Састанак Стручног већа првог разреда у 10:00 часова,
b. Састанак Стручног већа другог разреда у 10:30 часова,
c. Састанак Стручног већа трећег разреда у 11:00 часова,
d. Састанак Стручног већа четвртог разреда у 11:30 часова,
e. Састанак Стручног већа петог разреда у 12:00 часова,
f. Састанак Стручног већа шестог разреда у 12:30 часова,
g. Састанак Стручног већа седмог разреда у 13:00 часова,
h. Састанак Стручног већа осмог разреда у 13:30 часова,
i. Састанак Педагошког колегијума у 14:00 часова,
7. Формира се огласна табла са спољне стране главног улаза у школу на којој ће се истицати
распоред часова, Дневна обавештења, и др.
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8. У складу са ресурсима ОШ“Старина Новак“ који се могу користити за подршку учења на
даљину, школа ће афирмисати следеће облике реализације:
a. Дигитални Музеј ђака ОШ“Старина Новак“ – за све узрасте,
b. Продукција серијског програма РАДИЈА НОВАКА,
c. Посебни програми учитељица и наставника.
9. Због новог начина рада са ђацима и дигиталног облика наставе, биће оформљен нов
сајт школе са унапређеном платформом, најкасније до почетка наредне недеље.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/СТАРАТЕЉЕ
1. Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17.март 2020.
2. Свакодневно од 8:00 часова биће емитовани часови наставних предмета на РТС Канал 3
према распореду који ће бити истакнут на сајту www.rasporednastave.gov.rs , на сајту
школе и на Огласној табли школе,
3. Сви емитовани часови биће доступни на платформи РТС Планета и оператери неће
наплаћивати проток и пренос података за наведене образовне садржаје,
4. Одељенске старешине и наставници ће обавестити родитеље/старатеље о механизмима
комуникације школе и родитеља у процесу реализације учења на даљину,
5. Наставници ће на доступне начине утврђивати напредовање ђака у процесу учења на
даљину,
6. Наставници ће у електронски дневник евидентирати све реализоване ТВ часове и друге
наставне јединице/теме, чиме се стварају услови за редован завршетак наставне године,
7. Родитељи/старатељи су обавезни да школи прослеђују информације о здравственом
статусу свога детета,
8. Родитељ/старатељ је дужан да редовно прати све обзнањене информације у вези са
учењем на даљину,
9. Посебан допис за родитеље министра просвете број 601-00-9/1/2020-01 од 16.03.2020.
налази се на сајту школе, страна РОДИТЕЉИ,
10. Додатне информације у вези са учењем на даљину родитељи/старатељи могу добити
позивом на број телефона 011735 05 57.
Влада Вучинић, директор школе
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