ОШ „Слободан Бајић Паја“
Сремска Митровица
Дана: 30. априла 2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштоване колеге,
Синоћ сам четири минута пре истека времена послао Упитнике, а већ данас је стигао
одговор, који Вам прослеђујем управо сада:

Поштовани/а 535,
овај имејл је послат као потврда да сте завршили анкету под називом
ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА УЧЕШЋА И ПРОЦЕСА УЧЕЊА УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ
ГРУПА ТОКОМ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕЊЕМ НА
ДАЉИНУ и да су Ваши одговори сачувани. Хвала Вам на учешћу.
Уколико имате било које додатно питање о овом имејлу, молимо
контактирајте Upitnici MPNTR на upitnici@mpn.gov.rs.
Са поштовањем,
Upitnici MPNTR.
Замолићу старешине матичне школе, од првог до трећег разреда да приведу крају анкету у
вези опредељења родитеља за коришћење продуженог боравка у шк. 2020/21. год. У
комуникацији са њима представите ову могућност као позитивну и пожељну. Боравак и учитеља
финансира Министарство, а једина обавеза родитеља је да плате трошкове оброка и утрошеног
дидактичког материјала. С обзиром да је извесно да ће подручно одељење у Шишатовцу престати
са радом и да нам одобрени продужени боравак неће много значити, уколико не буде
заинтересованих родитеља у минималном броју од 25, у општем интересу је да сви појединачно
дамо лични допринос по овом питању.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као надлежно министарство,
започиње реализацију активности у циљу спровођења завршног испита за ученике осмог разреда
основношколског образовања и васпитања, за школску 2019/2020. годинуи упис ученика у први
разред средње школе, за школску 2020/2021. годину.
Као и претходних година, велику помоћ и подршку у наведеним пословима пружали су
информатички координатори одређени за округ. У складу са тим, сви ми, који смо у систему
пружања подршке ученицима осмог разреда, остварићемо сарадњу са координаторима, пре свих
са информатичким координатором сремског округа, и пружити им све потребне инфомације, уз
поштовање рокова, како бисмо наведене послове успешно завршили, као и до сада. У прилогу
Вам шаљем списак и контакте свих координатора за завршни испит.
Срдачан поздрав,
Директор: Ђорђе Цвијановић

