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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 25.03.2020. среда
I) Коришћење платформе ОШ“Старина Новак“ за учење на даљину биће
проширено и на стране РАДИО НОВАК и БОРАВАК. Због што ефикаснијег
функционисања поменуте платформе треба се придржавати следећег:
a. НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН треба сачинити по предметима на
недељном нивоу (не по данима), и пише се по разредима (руководиоцу
актива, или како се колеге интерно договоре, предметни наставници
достављају планове, а он треба да попуни табелу по разредима),
b. ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА ЂАКА реализовати на следећи начин:
i. Сваки наставник на крају недеље треба да за сваког свог ђака унесе
у Дневник (према упутству од јучерашњег обавештења) некакав
коментар:
1. Ставити смајлија и коментар:
a. у већини испуњава све задатке;
b. углавном испуњава све задатке;
c. нередовно испуњава своје задатке
ii. евиденција о напредовању ђака се врши због следећих циљева:
1. праћење напредовања ђака и процена да ли му треба додатна
мотивација или прилагођавање задатака
2. сумативно оцењивање,
3. праћење оптерећења ђака и процена оправданости смањења
обима активности.
c. Уједначеност вођења евиденције је неопходна због потребе да се
компликован и тежак поступак учења на даљину што више поједностави
и сведе на меру која је у пракси реално спроводљива. Због тога ће кораци
које ће ОШ“Старина Новак“ предузимати у наредном периоду зависити
од процене саме школе, односно, закључака из евиденције својих
наставника.
II)
У мејл допису Министарства просвете, НИТР који је школи достављен
24.марта2020, налаже се следеће:
a. Школа је у обавези да обавести родитеље ученика да обрате пажњу на
садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, те да их
информише да ће непримерено понашање ученика утицати на оцену из
владања на крају школске године,
b. Потребно је да наставници и стручни сарадници подсете ученике на
правила понашања на онлајн платформама за учење, бележе непримерена
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III)

IV)

понашања, информишу родитеље и уклањају непримерени садржај са
платформи који користе у свом раду,
c. Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се
наставља и поред информисања родитеља и/или и представља посебан
ризик по ученика/ке изложене насиљу потребно је да поднесе пријаву
надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе известе
надлежну Школску управу.
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, као и да је наложено да рачунополагач и
секртар раде код куће,
Одељенске старешине чији ђаци похађају Основну музичку школу или
активно свирају неки музички инструмент, треба да те ђаке подстакну да
снимке свог свирања доставе за програм РАДИО НОВАКА, а сходно
чињеници да музичке школе раде тако што њихови ђаци шаљу снимке свога
снимања професорима инструмента, тако да ђаци већ поседују снимке које
могу послати на адресу radionovak@starina.rs. (по потреби такве ђаке
упутити на уредника радија Василија Савића.

Влада Вучинић, директор школе
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