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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Данас смо имали ту част да сајт наше школе посети просветни саветник Школске управе 

Нови Сад – Весна Јовицки. Констатовала је да мањи број наставника није урадио и на време 

електронски послао недељне оперативне планове и наложила меру ОДМАХ да се грешка отклони. 

Да не би Ваш рад и труд, за који знам да је велики и да га свакодневно улажете, пао у сенку 

неизвршених обавеза знатно мањег обима, молим Вас да убудуће поштујете временски 

дефинисане рокове. Планове за следећу наставну недељу радите на нивоу одељења и наставника 

и шаљете на Гугл диск, најкасније до понедељка пре подне. Ми планове даље прослеђујемо 

педагогу, а Весна ће до уторка обликовати збирну табелу, на нивоу разреда и на нивоу предмета, 

садржајима кључних активности у остваривању образовно-васпитног рада на даљину.  

  Обавештење о измени календара образовно-васпитног рада подразумева наставне дане 

(14-16. априла = уторак-среда-четвртак) у време редовним календаром планираног пролећног 

распуста. У складу са тим нећемо одрађивати нити у електронски дневник уписати суботу, 

4.04.2020. као наставни дан, без обзира што сте је осмислили и разрадили у оперативном плану за 

седмицу, која је у току.  

 Учитељи у та три наставна дана по измењеном календару могу да изврше надокнаду 

пропуштених сегмената наставног процеса, тако што ће пребројати колико им часова недостаје и 

равномерно подесити број часова по данима. 

 Дефинитивно је да Министарство, Школска управа и Градска управа још увек нису 

синхронизовали и ускладили рад у ванредним условима, те нам се данас и Министарство 

обратило Упутством број 610-00-00297/2020-07 и препорукама подршке родитељима при 

исказивањуинтересовања за упис деце у основну школу. Све је то слично али не и исто, па ћемо и 

њихов допис поставити на физички доступно место и званични сајт школе, да родитељи више пута 

могу, ако ништа друго, обновити градиво и вежбати читање. 

Срдачан поздрав и будите позитивни (осим на вирус). 
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