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ДОПУНА ЗА 
ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН  16.04.2020. четвртак  
  

I) У мејл допису Министартва просвете, НИТР од 16.априла 2020. који је школи 
проследио руководилац актива директора ГО Палилала, износе се следеће 
напомене у вези са онлајн тестиерањем за ученике осмог разреда: 

1. Microsoft Office 365 (у оквиру којег су Word, Excel и други алати, 
укључујући и Microsoft Teams) и Тесла ЕДУ су две потпуно одвојене 
платформе. Једино заједничко је чињеница да је са до сада 
достављеним налозим за Microsoft платформу могуће приступити и 
Тесла ЕДУ платформи, 

2. Онлајн тест за самопроцену знања ученика за завршни испит ће 
бити спроведен на Тесла ЕДУ платформи доступној на адреси 
mojaucionica.gov.rs, 

3. Након поменутог дописа, неочекивано велики број школа се обратио 
Министарству са захтевом за отварањем додатних налога (што је 
последица неажурности података које школе уносе у ИС Доситеј). Због 
наведеног, одлучено је да се начин прикупљања података о 
недостајућим налозима промени. Све школе којима до сада нису 
достављени додатни налози за ученике 8. разреда (нису добиле 
позитиван одговор на послати захтев), као и школе којима је потребно 
поново послати раније достављене налоге, треба да попуне упитник. 
Упитник је послат на адресе електронске поште (маил) које су школе 
унеле у Доситеј, осим у случају школа које су приликом попуњавања 
неког од претходних упитника замолиле да им се упитници доставе на 
неку другу адресу. Упитник ће бити могуће попунити до петка, 17.04. у 
подне. Новокреирани налози ће бити достављени на исте адресе на које 
је достављен упитник, као и на адресе наведене у упитнику, најкасније у 
понедељак у преподневним часовима. У упитнику је неопходно да: 

i. - унесете број недостајућих налога за ученике 8. разреда, 
ii. - одаберете да ли желите да се поново доставе налози који су 

раније достављени, 
iii. - уколико желите да се налози доставе на још неку адресу, унесете 

додатну адресу, водећи рачуна да унесете исправну адресу, како 
би тражени подаци могли бити достављени. 

Важно: Свака школа је добила јединствен линк који није дозвољено 
прослеђивати другим школама, 
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4. Неки наставници су Министарству исказали жељу за коришћењем неке 
од две поменуте платформе и навели да нису добили налог којим би 
могли приступити овим платформама. Зато је неопходно да свим 
наставницима понудите могућност коришћења ових платформи и да им 
доставите налог уколико су заинтересовани, као и да им омогућите 
приступ табелама са налозима ученика, како би исте могли поделити 
ученицима, 

5. Поред онлајн теста за самопроцену знања, Тесла ЕДУ ће захваљујући 
компанији Comtrade бити бесплатно доступна школама током трајања 
ванредног стања и за потребе подршке настави на даљину, 

6. Microsoft Office 365 платформа (онлајн Word, Excel, Teams и многи 
други алати из Office пакета) је захваљујући компанији Microsoft 
бесплатно доступна школама трајно и омогућава да се и у условима 
ванредног стања настава може одвијати интерактивно (аудио и видео 
позив са читавим одељењем, размена садржаја и задатака), као и 
одржавање наставничких већа и других састанака, како унутар школе, 
тако и одржавање родитељских састанака, 

7. За обе платформе доступна су одговарајућа упутства на адреси 
https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, 

8. За обе платформе пружена је и одговарајућа подршка наставницима и 
директорима (што путем мејл комуникације, што кроз Тимове 
директора и наставника на самој платформи), док су планиране и 
одговарајуће обуке за употребу, о чему ћете накнадно бити обавештени, 

9. У случају потребе за онлајн наставу, додатне налоге на овим 
платформама ће бити могуће добити кроз подршку која ће у случају 
Тесла ЕДУ платформе бити доступна путем електронске поште, док ће 
за Microsoft платформу бити отворен посебан канал у тиму за директоре 
и секретаре школа 

II) Школски педагог Ивана Николић доставиће у предстојећем периоду 
свим одељенским старешинама појединачне налоге за сваког ђака у одељењу 
(осмаци су већ добили), а у складу са горе цитираним ставовима Министарства 
просвете, НИТР, 

III) ТРЕЋИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2020. 
ГОДИНЕ:  С обзиром да су створени услови за давање бројчаних оцена на 
основу евидентираних активности ђака, могуће је анализирати успех и 
владање на крају трећег класификационог периода школске 2020. године. Ради 
анализирања успеха и владања на крају трећег класификационог периода у 
условима ванредног стања, када школа ради на даљину, рад Одељенских већа 
неће се спровести одржавањем седница већ радом путем електронских 
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алатки. У том смислу, а узимајући у обзир да се већина наставника изјаснила 
да нема техничке могућности одржавања електронске седнице (нема камеру и 
микрофон), анализирање успеха и владања биће спроведено на начин,  према 
динамици и роковима о којима ће обавештење бити благовремено 
обзнанањено најкасније до 22.04.2020. Поступање Наставничког већа са 
циљем да се, поред осталог, усвоји анализе успеха и владање на крају трећег 
класификационог периода, треба да се оконча најкасније до 4.маја 2020. 

 
 
 

 
 

Влада Вучинић, директор школе   


