
Е-ГИМНАЗИЈА – Напомене за рад од куће 

У Новом Саду, 14.03.2020. 

1. Школа ће обезбедити техничке услове да ученицима објави наставне лекције, питања за учење и 

електронску проверу знања од куће. Пројекат креће од уторка, 17.03.2020. Ученици ће добити све 

инструкције на Вибер групе и путем смс порука. 

 

2. Школски ИТ број који ће бити оснивач свих Viber група je: +381-64-001-2-001 и на који се можете и 

јавити, само у радно време, везано за сва техничка и ИТ питања. Ако број буде првих пар дана 

често заузет немојте замерити. 

 

3. Министарство просвете ће у току недеље покренути ТВ канале за гимназијски наставни програм и 

интернет портал намењен ученицима средњих школа. Те податке ће школа накнадно доставити. 

 

4. Обавезе ученика: 

 

- сваки ученик мора са сајта школе преузети нови распоред часова и за предмете означене 

жутом бојом, ученик мора бити уз ВИБЕР групу, од уторка: 17.03.2020. 

- сваки ученик мора оспособити и проверити свој школски емаил 

- сваки ученик мора имати валидан мобилни телефон на који га школа може контактирати 

- сваки ученик мора инсталирати Viber апликацију на свој мобилни телефон 

- према школском распореду, времену и сатници часова ученик је дужан да буде у својој кући 

- у случају да школа не може да упостави контакт са учеником (угашен телефон, не јавља се и 

слично) ученик ће добити неоправдани час и мораће да полаже разредни или поправни 

испит у августу месецу, провера присутности ће бити кроз позивку на Viber апликацији по 

потреби и ненајављено 

- матуранти су дужни да пошаљу радне верзије матурских радова својим менторима путем ел. 

поште 

- у школу се лично долази само по потврде, уверења, финансије и по евентуалне личне ствари 

из школских ормарића 

- емаил адреса сваког професора Е-Гимназије је: ime.prezime@e-gimnazija.org 

- ученици се не смеју јављати професорима приватним порукама и комуникација у групама је 

могућа само у периоду 08ч-20ч. Послаћемо и списак свих професора 

 

5. Концепт рада школе: 

 

- школа ће слати корисне информације на емаил адресе ученика и Вибер групе 

- школа ће направити Viber групе за сва одељења под називима: E-Odeljenje 

- у групама нема непримерених слика, коментара, вицева, шала и псовки, строго настава и 

школске обавезе. Админи група ће бити: школска управа, директор и одељенски старешина 

- сваки предметни професор ће бити члан групе према предметима које предаје том одељењу 

- родитељи неће бити у групама, али ће редовно добијати обавештења путем смс порука и 

могу лично звати или доћи до школе 

- базу лекција ћете моћи да пронађете на овој локацији:  

http://www.e-gimnazija.org/e-cloud1 - кроз Internet Explorer, приступни подаци су следећи: 

User: ucenik@e-gimnazija.org 

Password: Egimnazija1 

- све друге техничке платформе, иновације и сервиси ће накнадно бити објављени од школе 

- систем рада од куће ће трајати све док буде проглашена епидемија/ванредна ситуација 

- у школи ће бити дежурство сваког радног дана од 07:30ч до 15:30ч (финансије, уверења) 

- контакт фиксни телефони: 021-529456, 021-4778220 и дежурни мобилни телефони школе за 

општа питања изван радног времена: 

1. Општа Гимназија, Нови Сад, +381-64-5000008 

2. Спортска Гимназија, Нови Сад, +381-65-8-22222-8 

3. Општа Гимназија, Стара Пазова: +381-64-279-279-0 

4. Општа Гимназија, Будва: +382-68-637-021 
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