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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН  24.04.2020. петак 
  
  

I) Роководилац Актива директора ГО Палилула проследио је: 
1.  viber поруку 22.04.2020. руководиоца Школске Управе Београд у којој 

се каже да у петак ујутру школа треба да очекује мејл из Школске 
управе са свим тестовима у пдф формату који ће моћи да се проследе 
ђацима, 

2.  мејл поруку 22.04.2020. у 21.23 у којој се наводи: 
a) донета је одлука да се термин за решавање теста данас 22.04.2020. 

продужи до 21.30 часова, што ће важити и за наредна два теста, 
b) сугерише се да ученици са територије Београда приступе 

платформи за полагање у термину од 12 до 16 часова. 
 

II) Министарство просвете, НИТР објавило је 22.04.2020. у Службеном гласнику 
Републике Србије Правилник о изменама Правилника о оцењивању ученика у 
основном образовању и васпитању, који се састоји од два члана. У првом члану 
наводи се следећа одредба: 

1. Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и 
изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно 
најмање два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд 
обавезног предмета, изборног програма и активности један час, не може 
да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености 
безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити 
ученика потребан број пута. 
 

III) Месец април је време када музичка школа „Јосиф Маринковић“ традиционално 
организује пријемне испите за упис деце у први разред. О овој музичкој школи  
могу се добити информације на сајт http://josifmarinkovic.edu.rs/ а пријаву за 
полагање пријемног испита можете пронаћи на следећем линку 
http://josifmarinkovic.edu.rs/iskazivanje-interesovanja-za-upis-u-osnovnu-muzicku-
skolu-za-skolsku-2020-21-godinu/  
 

IV) У току је пријава за трећи круг бесплатне он-лине обуке-семинара Академије 
Филиповић „Мултимедијални садржаји у функцији образовања" на коју се 
можете пријавити до 25. априла путем овог линка: 
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https://mojportfolio.nasaskola.rs/index.php?r=site%2Fprijava_obuka. Семинар носи 2 
бода. Приликом пријаве добићете повратни мејл са свим потребним 
информацијама. 

 
V) Директор школе је приликом прегледа есДневника одељења петог разреда утврдио 

да сва одељења петог разреда имају уредне есДневнике који се воде на начин 
који, у условима ванредног стања и учења на даљину, омогућава несметани 
наставни процес, 

 
 

Влада Вучинић, директор школе   


