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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 27.04.2020. понедељак

I) Руководилац Актива директора ГО Палилула проследио је нашој школи мејл поруку
24.04.2020. у 21:42 руководиоца Школске Управе Београд у којој се каже:
a. У циљу праћења укључивања деце из осетљивих група у понуђене
модалитете образовања на даљину, изазова са којима сте се активно
суочили у процесу организације рада за децу из осетљивих група, а ради
планирања наших даљих потенцијалних видова подршке школама и
ученицима, важно је да школе прецизно попуне електронски упитник.
b. У ту сврху, свака установа ће на мејл адресу коју је унела у Доситеј добити
позив за попуњавање овог упитника и приступни линк,
c. Рок за попуњавање упитника је среда, 29.04.2020. године.
II) НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва
„Connecting“ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког
развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Републичким
секретаријатом за јавне политике, а уз подршку Америчке агенције за
међународни развој (УСАИД), расписали су Конкурс за избор најбољих
примера наставе на даљину под називом "Магија је у рукама наставника":
Предмет овог конкурса су примери изведене наставе на даљину који се
односе на све разреде основних и средњих школа, као и на све предмете
који су део школског програма.
Конкурс траје од 22. априла до 31. маја 2020. године. – Пријављивање на
конкурс
попуњавањем
онлајн
формулара
на
страници
https://jpd.rs/konkurs (22. април - 31. мај). Све пријаве које испуњавају
услове ће бити објављене на страници https://jpd.rs/online-nastava
најраније од 30. априла; Пријаве се могу односити на примере наставе
на даљину која је изведена најмање једном у периоду од 31. маја 2019.
до 31. маја 2020. Пријава за такмичење се врши попуњавањем онлајн
формулара и слањем пратећих материјала путем странице
https://jpd.rs/konkurs од 22. априла после 12ч.
Аутори три најбоља примера наставе на даљину на основу оцене
стручног жирија освојиће следеће награде: 1. награда – учешће на
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студијском путовању у Финску и Естонију за једну особу и лаптоп, 2.
награда – лаптоп и 3. награда – таблет.
III)

Директор школе је приликом прегледа есДневника одељења шестог разреда
утврдио да сва одељења шестог разреда имају уредне есДневнике који се воде на
начин који, у условима ванредног стања и учења на даљину, омогућава
несметани наставни процес.

IV)

ПРВИ ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ: Након активности Одељенских већа
осмог разреда поводом трећег класификационог периода, утврђено је да од свих
ђака, у збирном скору сва три теста, само један ђак није успео да уради тест из
математике. Свим ђацима су достављена сва три теста ради самопроцене знања
који су показали на првом пробном завршном тесту, а постављени су и на
платформу за учење на даљину ОШ“Старина Новак.

Влада Вучинић, директор школе
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