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ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ
Поштовани ученици,
завршена је и трећа седмица реализације наставе на даљину која вам је, надамо
се, била мање напорна него претходне двије.
Сумирајући резултате желимо истаћи да сте били јако вриједни на шта
указује податак да сте у 3623 случаја дали повратну информацију својим
професорима у задацима које сте радили. Захваљујући томе, 109 ученика
добило је оцјену (правећи презентације, рјешавајући квизове знања, пишући
есеје, рјешавајући конкретне писмене задатке и сл.) која ће бити саставни дио
њихове закључне оцјене. Овом приликом вас желимо упозорити да смо код
неких ученика уочили несамосталност у раду под којом подразумјевамо
кориштење урађених задатака од стране ваших колега што вам може бити
проблем у даљем савладавању градива. Због тога мислимо да на постављене
задатке требате одговарати самостално без обзира какав ће бити резултат
вашег рада. Сматрамо да сте усвојили и да ћете усвајати довољан квантум
знања који ће вам бити од помоћи у вашем даљем образовању или пословима
које ћете обављати.
Правећи детаљну анализу приспјелу од стране ваших предметних
професора закључујемо да се у односу на претходне двије седмице повећао
број ученика који не учествују у раду, одјављују се из група, не дају повратне
информације и поред упозорења предметних професора. Дакле, води се
ажурна документација о раду сваког ученика из сваког предмета појединачно
па вас и ваше родитеље желимо упозорити да такви ученици неће имати
основне елементе за добијање закључне оцјене и полагање разредних испита,
односно остаће неоцијењени. Спискови ових ученика су достављени
одјељењским старјешинама који ће контактирати родитеље ученика у циљу
превазилажења ових проблема. Такође, уочили смо да неколико ученика из
првог разреда угоститељске школе (имена и презимена су евидентирана)
својим неумјесним и непримјереним коментарима ометају нормално
функционисање групе па их упозоравамо да ћемо убудуће такве ученике
санкционисати. Очекујемо да ћете ово упозорење схватити крајње одговорно
и активније у наредном периоду учествовати у усвајању наставних садржаја.
Директор школе и педагошко-психолошка служба још једном позивају
ученике и њихове родитеље да им се обрате ако има недоумица по било ком
питању на званичну маил адресу школе ss25@skolers.org и маил адресу
педагошко – психолошке службе: ped.psih.sluzba@gmail.com.
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