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ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ
Поштовани ученици, завршена је и друга седмица реализације наставе на
даљину. Вршећи анализу остварених резултата поново смо дошли до сазнања
да се највећи број ученика одговорно односи према постављеним задацима и
марљиво извршава обавезе од стране предметних професора. Схватамо вашу
преоптерећеност и трудимо се да у што краћим упутама реализујемо наставни
план и програм, а да ви при том стичете есенцијална знања важна за ваш будући
позив.
Прихватите овакав вид рада као начин да стичете потребна знања која ће
вам у будућем школовању бити нужна да бисте с успјехом наставили своје
образовање. Са задовољством констатујемо да велики број вас настави на
даљину приступа управо на овакав начин.
Нажалост, одређен број ученика се не укључује или чак излази из група
за комуникацију или пак комуницира само за одређене предмете док друге
игнорише. Ови ученици раде на своју штету јер школа води седмичну
евиденцију о броју приспјелих повратних информација и активности сваког
ученика те ће се на основу тога вредновати ваш рад. Зато ове ученике молимо
да одговорније приђу овом задатку јер нам је свима стало да у ово тешко
вријеме школску годину приведемо крају. Имајте разумјевања за овај апел јер
је то у вашем интересу.
Директор и педагошко-психолошка служба школе 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. Добијена питања
и одговори су анонимни и поуздани.
Вјерујемо да се у кругу својих породица осјећате сретно и задовољно, да
рационално користите своје слободно вријеме, испуњавате креативно оне
афинитете за које раније нисте имали времена и наравно, да се придржавате
упута надлежних инситуција.
Директор школе
Педагошко-психолошка служба

