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ОГЛАС ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА
ГЕНЕРАЦИЈЕ 2019/2020
Текст огласа можете преузети на овом линку – преузми

УПУТСТВА И ПРИЛОЗИ
НАСТАВУ НА ДАЉИНУ

ЗА

УПУТСТВО:
Додатна упутства за наставу на даљину:
ПРИЛОЗИ:
Прилог_1 Пример оперативног рада наставника.
Прилог_2 Активност школа у односу на упутство о организовању
наставе на даљину.

НАСТАВА НА ДАЉИНУ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је обавештење
свим родитељима/законским заступницима ученика основних и средњих
школа о начину реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину
док су на снази привремене мере Владе РС о обустави извођења наставе. Све
средње школе у обавези су да на свом сајту поставе банер са свим линковима
на којима се може приступити лекцијама и платформама за учење. На
интернет страници www.rasporednastave.gov.rs могу се наћи упутства и
педагошке препоруке за коришћење бројних платформи као и обавештења и

датумима у вези са почетком њиховог функционисања. Према најавама,
настава на даљину за ученике средњих школа би требала да се реализује
почев од понедељка 23.марта. С обзиром да ће настава на даљину за ученике
средњих стручних школа бити доступна преко платформе РТС Планета само
из појединих стручних предмета са највећим бројем часова, позивају се
наставници стручних предмета у подручју рада машинство и обрада метала
да, у циљу размене материјала са другим колегама, материјале и лекције
које су учинили доступним својим ученицима на сајту школе односно
одређеној платформи за учење путем линка учине доступним и ученицима
других школа и тиме дају допринос у савладавању садржаја одређеног
стручног предмета. Линк се може доставити на емаил :sekretar@zms.edu.rs .
На сајту Заједнице ће бити обједињени сви достављени линкови који ће
ученици , а и наставници моћи да користе.
настава на даљину МПНТР
Извор: преузето са сајта http://zmsrs.edu.rs/

ВАЖНО
УЧЕНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ!!!
Због уведеног ванредног стања до даљњег се обуставља настава у
школи.
Директор школе,
Мирко Пешић

ОБАВЕШТЕЊЕ
Dopis za direktore OŠ i SŠ

СРЕЋАН 8. МАРТ
Међународни дан жена или, колоквијално, 8. март (Осми март), дан је
посвећен женама и слави се сваке године 8. марта. Овај дан је настао као
дан борбе за женска људска права, односно дан борбе за економску,
политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца. Први Дан жена је
обележен 1909. године у САД декларацијом коју је донела Социјалистичка
странка Америке. Између осталих важних историјских догађаја, њиме се
обележава и пожар у фабрици текстила у Њујорку када је погинуло преко
стотину жена. Сматра се да су раднице биле задржане унутар фабрике како
би их се спречило да штрајкују са другим радницима. Тада се обично радило
10 сати дневно.
Директор школе,
Мирко Пешић

