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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 27.03.2020. петак
I) Одељенске старешине чија одељења имају ђаке са ИОП-ом потребно је да
родитеље тих ђака обавесте да током трајања ванредног стања сви
заинтересовани ученици наше школе и њихови родитељи, по потреби, могу се
обратити за помоћ дефектологу-олигофренологу Горани Киковић путем мејла
goranadefektolog@gmail.com. Наставне материјале, опис активности и упутства
дефектолога могу се наћи на сајту http://goranakikovic.weebly.com.
II)
Одељенске старешине, приликом прибављања повратне информације од
родитеља, требало би да се руководе следећим:
a. Изјаве родитеља о начину на који дете испуњава постављен му наставни
садржај, прихватати са пуним поверењем,
b. Доносити сопствену процену да ли, и када, појединим наставницима
треба сугерисати да успоре са обрадом градива, када да пролонгирају
рокове за доставу задатака, а када да се врате на планирани темпо,
c. Искуства родитеља ђака других школа не треба узимати као да су од
великог значаја за праксу у нашој школи јер се свака школа организовала
на сопствени начин и та околност је довољан сигнал да нема користи од
поређења рада наше школе са другим школама,
d. Све активности са ђацима треба спроводити на недељном нивоу, односно,
да се ђацима омогући да испуњавају постављене задатке у току недеље,
e. Родитељима који се жале да деца не стижу да испуне постављене задатке,
указати да школске обавезе у редовном стању нису ништа мање,
напротив, у условима ванредног стања деца имају више времена у темпу
који сами прилагођавају, а са мање градива,
f. Родитељима не подржавати став да са децом заједно уче, већ да само
повремено помогну,
g. истицати да је циљ да ђаци самостално планирају и испуњавају своје
обавезе,
h. Упутства која су предходно наведена за поступање у односу са
родитељима имају следећу сврху:
i. Да се уједначе поступања одељенских старешина, најпре у својој
суштини а не форми,
ii. Да се, што је више могуће, помогне одељенским старешинама да у
различитим ситуацијама унапред знају како да се поставе.
III) У допису Министарства просвете, НИТР број 601-00-9/2/2020-01 од
26.03.2020, наводи се да је поменуто министарство имајући у виду актуелно
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ванредно стање донело одлуку о промени Правилника о календару образовноваспитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину. У складу са овом
одлуком, планирана промена календара огледа се у следећем:
a. Од 13. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) – одвијаће се настава на
даљину према најављеном распореду часова и друге активности које
школа планира,
b. Од 17. до 20. априла 2020. (петак-понедељак) – реализоваће се пригодни
едукативни садржај у вези са празником и садржаји који су у функцији
квалитетног коришћења слободног времена ђака,
c. Од 21. априла (уторак) – наставак похађања наставе на даљину.

Влада Вучинић, директор школе
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