Поштовани родитељи,
Привремено обустављање непосредне наставе у школама није обустава
образовно – васпитног рада са ученицима.
Запослени у ОШ „ Десанка Максимовић “ припремили су оперативни план за наставак
рада школе у отежаним условима, кроз остваривање образовно – васпитног рада учењем
на даљину, а у складу са упутствима Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
Молимо Вас да пропратите и подржите своју децу како би остали активни, вредни и
мотивисани до краја реализације учења на даљину.
Веома је важно да ученици редовно прате садржаје које им достављају њихови
наставници.
Нашим ђацима је обезбеђен приступ настави на даљину.
Организована је реализација наставних садржаја путем дигиталних платформи преко
одељенских старешина уз ангажовање целокупног наставног особља.
Свесни смо да је здравље ваше деце, а наших ученика тренутно најважније.
Зато је спречавање ширења вируса основни задатак свих нас.
ОШ „ Десанка Максимовић“ наставља да живи. Тренутна ситуација ће проћи и сви ћемо
наставити са редовним активностима. Сигурни смо да је настава на даљину без обзира на
околности једно заједничко драгоцено искуство које ће нам користити када се вратимо у
школске клупе.

Подршка ученицима – наставни садржаји у оквиру наставе на даљину
Наставни садржаји за основце
РТС Канал 3
Наставни садржаји за основце
www.rts.rs/page/school/sr.html
Наставни садржаји за основце
https://mojaskola.rtsplaneta.rs.
„ Десанка“ online
https://osdesankaonline.wordpress.com/
Наставници
Viber групе
Наставници
mail adrese, online учионице
Додатне информације за учење на даљину
011/7350-575
Дигитална солидарност
digitalnasolidarnost.gov.rs.

Разне врсте помоћи и подршке за ученике и родитеље
Врста подршке

Контакт

Све информације о тренутној епидемиолошкој
ситуацији можете добити на веб страници
У случају да код деце приметите симптоме који
указују на присуство вируса
Министарство здравља

веб страница http://covid19.rs/.

Институт Батут
Психолошка саветодавна подршка ученицима,
родитељима и наставницима

011/ 2684 - 566
0800 200-201

064/8945-235

Сваког радног дана од 9-14 h
Саветодавна подршка психолога и педагога
ОШ „ Десанка Максимовић“ за родитеље ученика
који наставу прате по Индувидуалном образовном
плану (ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3)

Бранка Митровић Јосиповић,
психолог
Тел: 060/3308-231
ppdesankamaksimovic@gmail.com
Лидија Влајковић, педагог
Тел: 061 /1878-205
pedagogosdesanka@gmail.com

Ваша ПП служба
Педагог

Психолог

Лидија Влајковић
Тел: 061 / 1878-205
pedagogosdesanka@gmail.com

Бранка Митровић Јосиповић
Тел: 060 / 3308-231
ppdesankamaksimovic@gmail.com

