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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 23.04.2020. четвртак
I) Активности продуженог боравка које се тичу ТРЕЋЕГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ
ПЕРИОДА ШКОЛСКЕ 2020. ГОДИНЕ:
1. За учитељице у продуженом боравку које су ангажоване Уговором о
привременим и повременим пословима Секретаријат за образовање и
дечију заштиту Града Београда условио је исплату свих
принадлежности у току периода ванредног стања, подношењем
редовних извештаја о активностима ради правдања свих исплата.
2. У складу са ставом надлежног секретаријата, оправдано је
претпоставити да Министарство просвете, НИТР које финансира
принадлежности учитељица у боравку ангажованих Уговором о
раду, очекује да се редовно подносе извештаји о активностима
учитељица у продуженом боравку ради правдања финансирања свих
исплата (плате, осигурања).
3. Због оправданих очекивања да се све исплате учитељицама у боравку
треба да образложе њиховим радним ангажовањем, неопходно је да се
поводом трећег класификационог периода школске 2019/20. године, а
након више од месец дана учења на даљину, уради следеће:
a) Да стручно веће продуженог боравка сачини свеобухватни
извештај о раду продуженог боравка у условима учења на
даљину за период од проглашења ванредног стања 16.марта
2020. до проглашења почетка активности Одељенских већа
анализирањем успеха и владања на крају трећег
класификационог периода (24.април 2020.), што конкретно
значи:
Руководилац стручног већа Слађана Величковић да
достави ПП-служби по датумима од 30.03.2020.
комплетне спискове парова учитељица које су
реализовале дневну активност (спискови морају имати
форму ворд документ са следећим подацима: назив,
датум, име састављача документа),
Сваки пар учитељица који је реализовао дневне теме
према списку који је саставио руководилац стручног
већа продуженог боравка, да достави Извештаје о
реализацији активности на задату тему који ће
садржати следеће елементе:
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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 број пристиглих ђачких прилога на задату тему
закључно са 24.априлом 2020,
 Однос укупног броја ђака и броја ђака који су
учествовали у активности,
 Резултати спроведене анкете са ђацима на тему
„Шта мислиш о теми?“
 Резултати спроведене анкете са родитељима ђака
на тему „Шта мислиш о теми?“
4. За потребе активности Наставничког већа (усвајање извештаја
Одељенских већа о анализи успеха и владања на крају трећег
класификационог периода - 1.маја 2020.) учитељице у продуженом
боравку обавезне су следеће:
a)
Да сачине за период 30.03. – 24.04.2020. ИЗВЕШТАЈ О
АКТИВНОСТИМА ЂАКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ за
своје одељење, односно, групу за коју је дотична учитељица
надлежна у редовним условима,
b)
Да сачине ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ЗА
ЂАКЕ који треба да садржи следеће елементе:
Шта је анкетирано,
Каква је расподела одговора,
Генерални закључак о учинку активности.
c)
Да сачине ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ЗА
РОДИТЕЉЕ који треба да садржи следеће елементе:
Шта је анкетирано,
Каква је расподела одговора,
Генерални закључак о учинку активности.
d)
Све наведене извештаје учитељице имају предати
одељенским старешинима пре заказаног датума за активности
Одељенских већа ради анализирања успеха и владања на крају
трећег класификационог периода
II)Директор школе је приликом јучерашњег прегледа есДневника одељења четвртог
разреда утврдио да сва одељења четвртог 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
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