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ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштоване колеге,
Урађен је распоред надокнаде часова и успели смо Ненад и ја, на међусобном растојању
од два метра, да ручно уденемо и укалупимо све часове у три наредне суботе. Распоред важи за
наставнике предметне наставе у Митровици и Манђелосу и налази се у прилогу овог дописа.
Учитељи врше надокнаду према лично планираној динамици, свако за себе.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у циљу праћења укључивања деце
из осетљивих група у понуђене модалитете образовања на даљину, изазова са којима смо се ми,
као школа активно суочили у процесу организације рада за децу из осетљивих група, а ради
планирања даљих потенцијалних видова подршке школама и ученицима од стране Министарства,
важно је да школе прецизно попуне електронски упитник.
У ту сврху, свака школска установа, па и наша ће на мејл адресу, коју смо унели у Доситеј
добити позив за попуњавање овог упитника и приступни линк.
Упитник захтева следеће податке:
1. Опште податке о школи и ученицима;
2. Обухват свих ученика и ученика из осетљивих друштвених група учењем на даљину;
3. Изазови у реализацији учења на даљину за ученике из осетљивих друштвених група;
4. Подршка деци из осетљивих друштвених група у ситуацији ванредног стања.
Подаци су Министарству потребни, како би предвидели подршку школама за реализацију
процеса учења на даљину и тиме омогућили да сви ученици из осетљивих група квалитетно
учествују у том процесу.
Можемо након овог мејла очекивати линк са упитником, па ћу Вас појединачно и по
потреби консултовати у наредна два дана јер је рок за попуњавање упитника среда,
29.04.2020.године.
Уколико буде потребно, за додатне информације можемо се и Ви и ја обратити Одсеку за
људска и мањинска права у образовању на мејл adresu: inkluzija@mpn.gov.rs
У прилогу овог обавештења шаљем Вам и зипована решења тестова самопроцене знања,
која смо данас добили од Школске управе. Предлажем Вам да не будете детаљни и не бавите се
решењима на албанском, бугарском, ... језику.
Неопходно је да одељенске старешине ученика првог, другог и трећег разреда у матичној
школи у наредном периоду испитају потребе родитеља за чувањем, односно збрињавањем деце
у оквиру продуженог боравка. Испитивање тенденција родитеља и других законских заступника за

боравак ученика у продуженом боравку у наредној школској години искористићемо у сврху
прављења листе приоритета.
Одобрење смо добили за формирање једног одељења продуженог боравка, што
подразумева минимално 25, а максимално 30 ученика. Потребно је да Вам заинтересовани
родитељи доставе име и презиме детета, мејл и телефонски контакт, а Ви ћете добијене податке
проследити на мејл помоћника директора. Рачуноводство је од родитеља будућих првака већ
прибавило потребне информације при пријави уписа.
Срдачно,
Директор: Ђорђе Цвијановић

