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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 28.04.2020. уторак

I) Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурс на тему
„Моја породица – Моја слобода“, на коме могу учествовати сви ученици
основних и средњих школа, као и ученици који похађају настaву по посебном
програму образовно-васпитног рада на српском језику у допунским школама у
иностранству. Циљ Конкурса је подстицање креативног изражавања ученика,
видљивост и промоција ученичког стваралаштва у различитим областима
креативних индустрија. Учесници Конкурса своје радове треба да пошаљу у
дигиталном формату мејлом на електронску адресу: kreativni.konkurs@mpn.gov.rs
Ученици могу послати радове у пет категорија: литерарно дело, ликовно дело,
фотографија, музичко дело и видео запис. Конкурс је отворен до 15 маја 2020.
године.
II) Прошле недеље одржане су помоћу viber група активности Одељенских већа првог,
другог, петог и седмог разреда поводом трећег класификационог периода
школске 2019/20. године. Ради уједначавања рада Одељенских већа треба
следити начелна процедурална правила за успешно спровођење активности
Одељенских већа и у ту сврху свим Одељенским већима, према распореду
обзнањеном у Дневном обавештењу за дан 21.04.2020, достављено је следеће
КРАТКО УПУТСТВО ЗА ВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:
Viber анкетом, односно, гласањем за Дневни ред истовремено се
утврђује кворум и усваја Дневни ред,
Руководилац већа сваку тачку Дневног реда посебно отвара,
На крају сваке тачке viber анкетом се усваја одговарајући предлог,
односно, извештај,
Након свих тачака спроводи се завршна viber анкета: ДА ЛИ СТЕ
УЧЕСТВОВАЛИ У АНАЛИЗИРАЊУ УСПЕХА И ВЛАДАЊА
ИЗНЕТИХ НА VIBER ГРУПИ ОДЕЉЕЊА тог и тог ДАНА тог и тог?
(одговори ДА / НЕ),
III)

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

ПРВИ ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ: Након реализације првог пробног
завршног испита, Министарство просвете, НИТР је доставило решења тестова
ради спровођење самопроцене исхода које су осмаци показали на овим
тестовима. Решења тестова, као и сами тестови, налазе се на платформи за учење
на даљину ОШ“Старина Новак“.

Влада Вучинић, директор школе
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