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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 22.04.2020. среда
I) Додатна појашњења у вези са ТРЕЋИМ КЛАСИФИКАЦИОНИМ
ПЕРИОДОМ ШКОЛСКЕ 2020. ГОДИНЕ:
1. У Дневном обавештењу за 15.04.2020. истакнуто је да ОШ“Старина
Новак“ својим наставницима исказује пуно стручно поверење у процесу
давања сумативних бројчаних оцена, што практично значи:
a) Да је наставницима од 15.04.2020. омогућено да уносе
бројчане оцене у есДневник (на основу чега су испланиране
активности за свођење трећег класификационог периода),
b) Наставници имају основа (сходно чињеници да месец дана
формативно оцењују своје ђаке) да одмах унесу бројчане
оцене како би одељенске старешине могле да припреме
извештаје о успеху и владању,
c) Наставници су у обавези да одељенским старешинама
доставе информацију о напредовању ђака ако то нису
ниједном у последњих месец дана учинили (свих ђака, а не
само оних који се лоше или добро истичу),
d) Документ Министарства просвете, НИТР број 601-009/4/2020-01 од 13.04.2020. са сугестијама за давање оцена
постављен је на платформу 15.04.2020.
2. Одељенски старешина обавезан је да у извештају члановима
Одељенског већа достави извештај о сарадњи са родитељима и извештај
о напредовању ђака у процесу учења на даљину, што практично значи:
a) Одељенски старешина је обавезан да контактира родитеље
сваког свог ђака ради прибављања мишљења о успешности
наставе на даљину (родитељ није обавезан да благовремно
достави одговор али одељенски старешина јесте обавезан да
родитељима упути захтев),
b) Одељенски старешина је обавезан да за сваког свог ђака
прибави мишљење наставника свих предмета о
напредовању у настави на даљину (прибавља од предметних
наставника),
c) Од података добијених од родитеља (оних који су
одговорили) и наставника Одељенског већа (сви наставници
су обавезни да доставе) саставља извештај о успеху и
владању на крају трећег класификационог периода који
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Одељенско веће анализира у термину и на начин који је
описан у Дневном обавештењу за 21.04.2020,
d) У случају да наставник, члан Одељенског већа, не достави
одељенском старешини потребне податке о напредовању за
сваког ђака – одељенски старешина о томе извештава
директора школе на адресу direktor@starina.rs, a извештај о
успеху и владању ипак саставља и подноси Одељенском
већу али са информацијом који наставник није доставио
обавезне податке, и спроводи анализу успеха и владања
према задатом распореду,
II) 19.априла 2020. навршило се тачно месец дана рада платформе учења на
даљину ОШ“Старина Новак“. Најважнији подаци о првом месецу рада
наше платформе биће објављени на сајту сутра 23.04.2020.
III) У данима полагања првог пробног завршног испита за осмаке (демо
пробни завршни испит планиран је за 14.04.2020.), ђаци осмог разреда
НЕЋЕ бити ослобођени наставе на даљини. Настава ће се реализовати
према распореду часова за шесту недељу који ће бити истакнут на
платформи. Осмаци неће имати ТВ часове због чега је неопходно да
наставници припреме све часове планиране у распореду. Због обавезе
онлајн полагања првог припремног завршног испита ЂАЦИМА ОСМОГ
РАЗРЕДА СЕ НЕЋЕ ДАВАТИ ДОМАЋИ ЗАДАЦИ У ТОКУ ОВЕ
НЕДЕЉЕ (ако је у наставном материјалу већ наложен домаћи задатак рок
за предају домаћих задатака има бити померен за следећу недељу) За
суботу је планирана анализа показаних резултата онлајн испита.

Влада Вучинић, директор школе
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