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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 24.03.2020. уторак
I) Коришћење платформе ОШ“Старина Новак“ за учење на даљину је заживело у
нашој школи. Због што ефикаснијег функционисања поменуте платформе треба
се придржавати следећег:
a. Наставни материјал који се ставља на платформу мора бити у pdf
формату (ради избегавања могућности да неко промени садржај
постављеног материјала),
b. Наставни материјал треба да буде дужине 1-2 стране, мора да предвиди
могућности ђака (подстицати да ђак сва решења пише оловком у папирну
свеску), избегавати електонске анкете које се попуњавају,
c. Да би се избегло затрпавање наставника ђачким мејловима придржавајте
се већ датих упутства:
i. да за предмете који имају до два часа недељно проверу
напредовања ђака вршите највише једном (и мање) недељно,
ii. да за предмете који имају више од два часа недељно проверу
напредовања ђака вршите највише два пута (и мање) недељно ,
II)
Према допису Министарства просвете, НИТР бр.611-00-340/2020-03 од
20.03.2020. потребно је:
a. да наставници запажања о напредовању у учењу бележе за сваког ђака. У
делу Дневника који се односи на евидентирање оцена за одабраног ђака
(картица „Оцене“) избором опције „Додај активност“, наставник добија
могућност да бележи запажања о активностима и напредовању у учењу,
b. одељенске старешине имају могућност да приликом дефинисања радне
недеље у секцији „Напомена“ наведу да се настава у текућој наставној
недељи реализује на даљину.
III) Због спорадичних захтева родитеља да дођу у школу и преузимају ствари и
књиге своје деце, све одељенске старешине су обавезне да обавесте родитеље
да би свака врста окупљања у школи представљала тешко кршење мера
заштите од пандемије због чега је долазак у школу, због било ког разлога,
недозвољен до окончања пандемије,
IV) У вези са посебним странама сајта као што су РАДИО НОВАК и ДИГИТАЛНИ
МУЗЕЈ, одељенске старешине су обавезне да ђаке извесете о следећем:
a. Снимци за РАДИО НОВАК за било коју од понуђених тема (серија) које
су истакнуте на сајту, шаљу се уреднику радија Василију Савићу на
адресу radionovak@starina.rs (подстичите ђаке да праве снимке за радио),
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V)

VI)

b. Прилози за ДИГИТАЛНИ МУЗЕЈ (фотографија старог предмета и
неколико реченица) шаљу се руководиоцу Музеја школе Милошу Пекићу
на адресу milosp@starina.rs ,
Од ове недеље на сајту школе ће бити истицан недељни распоред часова
који је сачињен према критеријумума који су наведени у предходном
дневном обавештењу,
У случају да, у међувремену до сутрашњег ДНЕВНОГ ОБАВЕШТЕЊА,
буде изречена пооштрена мера заштите од пандемије којом се потпуно
забрањује кретање, односно уводи 24-часовни полицијски час, школа ће бити
закључана без могућности да ико уђе у њу, сходно чињеници да до сада
ниједна надлежна инстанца није доставила школи посебне дозволе за
кретање у време полицијског часа.

Влада Вучинић, директор школе
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