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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 19.03.2020. четвртак
I)
Бесплатно коришћење дигиталних уџбеника у периоду учења на даљину омогућили су:
1. Издавачка кућа Вулкан издаваштво, Вулкан знање омогућава бесплатно коришћење
дигиталних и одобрених уџбеника за 1, 2, 5. и 6. разред урађених по новом Плану и програму
наставе и учења преко најсавременије платформе за дигиталне уџбенике Mozaik education на
којој се налазе одобрени уџбеници. Слободан приступ архиви омогућава се и
учитељима/наставницима 3, 4, 7. и 8. разреда, како би пронашли додатне садржаје за
онлајн наставу. За све додатне информације пишите на и-мејл: eznanje@vulkanznanje.rs
2. МАТЕМАТИСКОП: Приступ електронским додацима (довољно је да у опцији пријаве изаберете
улогу госта): 5. разред – http://www.petirazred.matematiskop.co.rs/ 6. разред –
http://www.sestirazred.matematiskop.co.rs/ Приступ дигиталним уџбеницима (довољно је да у
опцији пријаве изаберете улогу госта): https://digit.matematiskop.co.rs/
3. Лука Стошић програмер Академије Филиповић омогућио је коришћење бесплатне платформе
за
учење
на
даљину
преко
следећег
линка:
https://www.youtube.com/watch?v=gKFoBzpovms&feature=youtu.be
II)

За дан 19.02.2020. четвртак, одређују се као дежурни: Сандра Игић, Јелена Јовановић и
Биљана Радаковић у периоду од 09:00 – 15:00 часова, а теткице према посебном
распореду за теткице.

III)

Због пооштравања мера заштите од епидемије и најаве интезивнијег ширења заразе,
школа ће од сутра 20.03.2020. бити отворена само у периоду од 09:00 до 15:00 часова,
односно, уводи се само једна смена и присуство само дежурних. Директор школе биће у
школи свих радних дана.

IV)

Одељенске старешине своје НЕДЕЉНЕ ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНОВЕ треба да достављају на
адресу psihologstarina@gmail.com најкасније у суботу 21.03.2020. Неопходно је доставити
планове за текућу и наредну недељу,

V)

Министарство просвете, НИТР доставило је ДОДАТНА УПУТСТВА ШКОЛАМА У ВЕЗИ СА
ПЛАНИРАЊЕМ И ОСТВАРИВАЊЕМ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ДАЉИНУ број 60100-9/2/2020-01 од 17.03.2020. (налази се на почетној страни сајта школе) у коме се
захтева достава Извештаја о активностима школе у односу на упутство о
организовању наставе на даљину, а који садржи два прилога:
a. Прилог 1: Оперативни план рада наставника који садржи кључне податке о томе шта
наставник планира у наредној седмици,
b. Прилог 2: Формат за извештавање школа о начину планирања наставног рада у
ванредном стању – који се мора доставити Школској управи до 23.марта 2020.
ЗУОВ је понудио наставницима алате за остваривање образовно-васпитног рада на
даљину, које наставници могу преузети на адреси

VI)

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
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