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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Надам се да сте искористили претходне дане да се одморите у дому своме. 

 Електронска пошта, на жалост није мировала. Стигло је мноштво дописа, између осталих и 

ургенција за ажурирање активности на пословима уписа ученика у први разред. Иначе, све што у 

школу стиже, у наслову садржи речи: ургентно, хитно, неодложно, приоритетно, нужно, без 

одлагања и сл.  

Дакле, у сугестијама уписа деце, наведени су и описани неопходни елементи информације 

о упису ученика у први разред. Уколико се родитељ Вама лично, као радницима школе обрати у 

вези уписа, упутите га на сајт школе или му проследите мејл адресу отворену искључиво у сврху 

уписа. Посебно је битно да родитеље, који изразе интересовање за упис деце у Бајићеву школу, а  

која нашој школи територијално не припадају, усмерите ка лицима задуженим за прикупљање 

информација  о будућим првацима – Мири Деспотовић и Светлани Миљковић. 

У сусрет онлајн тестирању ученика 8. разреда (први пробни завршни испит) о чему сам Вас 

благовремено обавестио, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће покушати да 

свим ученицима 8. разреда обезбеди услове за учешће у поменутом онлајн тестирању. Због тога је 

било важно да испитате (одељенске старешине 8. разреда) да ли сви ученици 8. разреда имају 

потребне техничке услове за онлајн тестирање (одговарајући уређај – телефон, таблет или 

рачунар и интернет конекцију). У нашој школи од укупно 60 ученика 8. разреда, 57 ученика 

користе рачунар или таблет, а 3 ученика телефон. Сви ученици имају интернет конекцију и 

испуњавају техничке услове, о чему сам обавестио Школску управу, тако што сам попунио упитник 

и послао га на одређени линк.  

На адресу школе стигао је, на основу нашег захтева и недостајући ученички налог, тако да 

сада имамо налога колико и ученика. Захваљујем се свим одељенским старешинама 8. разреда и 

помоћнику директора на достављеним подацима и исказаној љубазности и сусретљивости. 

Министарство нам је упутило и сугестије у погледу оцењивања ученичких активности у 

предстојећем периоду учења на даљину. Резултати праћења досадашњег рада са ученицима 

указују да су наставници, након месец дана организовања наставе на даљину, прикупили довољно 

релевантних података о напредовању ученика. Самим тим стекли су се услови бројчаног 

оцењивања, о чему ћете се детаљно информисати на основу дописа, који се налази у прилогу 

Обавештења. 

Појашњење у вези каталога уџбеника: Погледате списак одобрених уџбеника, констатујете 

да се уџбеници за које сте се определили налазе у каталогу дозвољених и наставите домаћу кућну 

радиност. У супротном, уколико се на списку одобрених уџбеника не налази издавачка кућа за 

коју сте се Ви определили, вршите поновни избор уџбеника, тако што отворите табелу за избор 

уџбеника и извршите одабир на основу каталога. У табелу ћете унети жељене одобрене уџбенике 



и проследити јепомоћнику директора на мејл. Све Вам је то Гоца преко вибер мреже већ 

расветлила и кристализовала, додуше много компилкованије и сложеније. 

 

Срдачно, 

 

Директор: Ђорђе Цвијановић    

 


