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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Проверите уписане часове у е Дневнику, почевши од 16. марта 2020. год., допуните 

евентуалне празнине и исправите некоректности. 

 

 Српски савез професора физичког васпитања и спорта у сарадњи са Заводом за 

унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, спроводи анонимно онлајн 

истраживање здравствених навика ученика у актуелним условима. 

Имајући у виду да је циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања да ученик 

унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене 

културе, ради очувања здравља, на основу прикупљених података моћи ће да сагледа у којој мери 

су деца и млади, уз подршку својих наставника и родитеља, успели да се прилагоде новим 

околностима и очувају ниво здравствених навика из претходног периода. 

Потребно је да одредити координатора из наше школе (наставника физичког васпитања), 

који ће проследити ученицима линк за анкету. 

Ученицима ће, од стране наставника, бити прослеђен линк са једноставним, 

стандардизованим упитником, који је коришћен у међународном истраживању у вези са 

здрављем деце школског узраста Европске канцеларије СЗО. 

Упитник је намењен искључиво ученицима 5. и 7. разреда основне школе. Учешће у анкети 

је добровољно и анонимно. 

Руководилац пројекта је проф. др Вишња Ђорђић са Факултета спорта и физичког 

васпитања у Новом Саду са сарадницима из Српског савеза професора физичког васпитања. 

У прилогу овог обавештења налази се упутство за реализацију истраживања. 

 

У вези процеса учења на даљину ученика из осетљивих група, о чему сам Вас упознао у 

претходном обавештењу од 27. априла 2020. год., данас нам је достављен Упитник, који је 

потребно попунити најкасније сутра до 20,00 часова. Нашој школи достављен је линк путем кога ћу 

приступити збирној табели, попунити је и проследити на адресу Министарства.  

Претходно, одељенске старешине, најбоље већ данас, а најкасније до сутра у 12,00 часова, 

треба да попуне Упитник, који Вам достављам у прилогу и пошаљу га на мејл помоћника 

директора. Сваки старешина попуњава искључиво рубрику, која се односи на стање у одељењу у 

којем врши старешинство. Дакле, уколико у одређеном одељењу нема ученика са сметњама у 

развоју, нити ученика ромске националне припадности, старешина тог одељења не попуњава 

рубрике 4.1 и 4.2. Видећете и сами шта се у рубрикама тражи и да ли на основу захтева можете 

дати валидан и ваљан одговор. Време, које нам је на располагању не дозвољава ми да на други, 



рационалнији и прагматичнији начин организујем овај рад. Збирну табелу ћу ја обликовати према 

подацима из појединачних упитника, које ви попуните. 

 

Срдачан поздрав, 

Директор: Ђорђе Цвијановић 


