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ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштоване колеге,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива,
Листу одобрених уџбеника. Ја сам отворио линкове на сајту Министарства и поскидао каталоге за
2-6 и 3-7 разред, као и табелу за избор уџбеника. После мог гигантског, исцрпљујућег, пре свега
комплексног и врло детаљног рада, Ваш је задатак, врло упрошћен, симболичан и најмањи могућ.
Дакле, потребно је да погледате каталоге, које ћу Вам послати у Прилогу овог обавештења и
упоредите одобрене уџбенике са одабраним – уџбеницима, за које сте се Ви претходно изјаснили
и тиме извршили избор за наредну школску годину.
Десило се да Министарство поједине уџбенике, који су били на првој листи, у даљем
процесу избора није одобрило, као нпр. Едукини уџбеници за предмет ТиО ТИТ, у седмом
разреду. Уколико наиђете на представљену Вам ситуацију, отворите табелу за избор уџбеника и
извршите одабир на основу каталога, тако што ћете у табелу унети жељене одобрене уџбенике.
Проследите табелу даље помоћнику директора на мејл, а она ће у редовној дневној комуникацији
са мном већ сазнати шта даље треба да уради.
Ружо, поднео сам јутрос Министарству табелу са захтевом за одобрење једног
недостајућег ученичког налога у другом одељењу осмог разреда, а у вези пробног завршног
испита. Јуче смо се у разговору разумели много више и боље него што сам очекивао, тако да не
морамо да бринемо о проблемима било које врсте, јер смо пронашли модалитет у међусобној
комуникацији, попут старих боема отмених манира.
У немогућности да због настале ситуације буде реализовано редовно Државно такмичење
из математике за ученике основних школа, Друштво математичара Србије је одлучило да
организује Ревијално online такмичењу ученика основних школа из математике на коме ће моћи
да учествују сви обдарени ученици од 1. до 8. разреда из Србије.
Такмичење је предвиђено за уторак, 14.04.2020. год. у 17:00 часова, а ученици ће
извршити самооцењивање, на основу резултата, који ће бити објављени у 19:30 часова.
Детаљна информација о такмичењу је у прилогу, а дајем Вам и линк сајта Друштва
математичара Србије.
https://dms.rs/wp-content/uploads/2020/04/Информација-о-Ревијалном-такмичењуматематика.pdf
Молим учитеље и наставнике математике да информацију прочитају и проследе својим
ученицима, за које сматрају да би могли и хтели да се такмиче.
Следе дани, које ћемо у образовно-васпитном поступку апсорбовати према измењеном
календару рада. Покрајински секретар Њилаши је школама на територији АП Војводине данас
упутио Појашњење на основу недоумица, које су се појавиле у вези са изменама школског
календара.Читајући ово појашњење, мени тек сада ништа није јасно. Као прво, видим да

покрајински секретар поистовећује, тј. изједначава радне и наставне дане, па нас упућује на радне
суботе, када ће школе надокнађивати пропуштени образовно-васпитни рад. Послаћу Вам у
прилогу и овај допис, а ја ћу закључити следеће:
Од 10. до 13. априла не радимо ништа, јер су нерадни и ненаставни дани;
Од 14. до 16. априла радимо по редовном распореду, јер су наставни дани;
Од 17. до 20. априла не радимо ништа, јер су нерадни и ненаставни дани.
Дописом наведене суботе одрађујемо према нашим потребама, у складу са пропуштеним
часовима у периоду од 12. фебруара до 21. фебруара. Реализујете у том случају онолико часова,
колико Вам је остало да надокнадите. Када извршите надокнаду последњег часа, занемарујете од
тог момента преостале суботе, које је секретар назвао радним. Нисам сигуран да ће нам уопште
бити потребне наставне суботе, с обзиром да су 14., 15. и 16. апрема измењеном календару
наставни дани.
Имате увид у све што сте до сада у погледу наставе одржали и реализовали, имате
распоред часова, имате календар рада и имате пред вама слободне дане, па покушајте да
конструишете шему потреба и плана надокнаде.
Намеће ми се хипотетичко питање, како кроз све ово пролазе друге школе у окружењу, а и
шире, које дефинитивно имају интелектуално инфериорније директоре и наставни кадар, у
поређењу са нама. Није им лако.
Свим радницима наше школе, који Ускрс славе по Грегоријанском календару упућујем
најсрдачније честитке, уз жељу да овај хришћански празник проведете са својим најближима у
здрављу и благостању.
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