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ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се одељењске старешине и предметни наставници о тренутном стању и начину
организације наставних субота, прикупљања заосталих, а и наредних новчаних обавеза
родитеља.
Субота 23.05.2020. године је наставна и реализује се настава свих разреда по распореду за
уторак.
Субота 30.05.2020. године је наставна за ученике 1.-7. разреда, реализују се часови по распореду
за понедељак.
ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ УЧЕНИКА
Екскурзије ученика (разредне и стручне) које нису реализоване за сада остају у плану, ако се не
добију другачије инструкције од стране министарства. Предлог школе је да се реализују током
викенда у септембру и октобру месецу. Новац се неће враћати, осим ученицима осмог разреда.
Настава у природи ученика остаје нерешена, чекају се упутства министарства јер је министар
изнео неке ставове по том питању па се чека званична инструкција.
За ученике четвртог разреда, због преласка у други циклус основног образовања и васпитања и
немогућности организације исте, предлог је да се новац којим је плаћана настава у природи
преусмери као средства за набавку уџбеника за пети разред основне школе. Разлика у новцу ће
се вратити.
О свему ће свој став изнети Савет родитеља школе са којим ће сви ученици и наставници бити
благовремено обавештени.
НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Обавештавају се наставници да за уџбенике четвртог и осмог разреда нема дигиталних кодова
обзиром да су по старома плану наставе и учења, а за остале разреде постоје две врсте кодова.
На самом уџбенику налепљен је код за приступ електронској pdf верзији, а школе на почетку
школске године добијају дигиталне кодове за коришћење одговарајуће платформе за учење у
зависности од издавача. Тај код отвара такође и pdf верзију уџбеника.
Набавка уџбеника (комплета или појединачних наслова) свих разреда који ће се користити у
школској 2020/2021. години, биће могућа преко ученичке задруге. Родитељи ће потписивати
уговор са Ученичком задругом уз могућност набавке уџбеника на шест месечних рата. Плаћање
свих рата обављаће се на благајни школе према динамици која ће бити одређена до момента
потписивања уговора.
Одељењске старешине ће одмах по пријему обавешења о цени уџбеника и динамици уплате,
обавестити родитеље ученика о листи уџбеника, упознати родитеље са могућношћу набавке
уџбеника преко Ученичке задруге, заказати долазак родитеља у школу када ће се обавити
потписивање уговора, уплата прве рате и дати упутства о начину даљих уплата.
РЕГУЛИСАЊЕ ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА
Све нерегулисане новчане обавезе родитеља и наставника због проглашења ванредног стања
морају се регулисати закључно са 29.05.2020. године (петак), а то су:
• Неуплаћене доспеле рате екскурзија и наставе у природи,
• Регулисање ученичке кухиње за март месец, уплата, односно враћање разлике у новцу,
• Регулисање уплате годишње чланарине у Ученичкој задрузи за школску 2019/2020. годину.
Ако неко од родитеља ученика није регулисао своје новчане обавезе до наведеног рока,
предметни наставници и одељењске старешине су у обавези да 01.06.2020. године доставе
списак ученика који нису регулисали новчане обавезе уз напомену о којој је врсти плаћања реч.
Уколико наставник, односно одељењски старешина до наведеног рока не достави спискове
ученика са неизмиреним обавезама исте ће се сматрати као нерегулисана обавеза плаћања
наставника, што подразумева покретање поступка за измирење новчаних обавеза у складу са
законским регулативама. Спискови ученика са нерегулисаним новчаним обавезама се морају
доставити до наведеног рока да би Школа, односно ученичка задруга, имали податак ко није
измирио новчане обавезе како би се покренуо поступак за измирење ночаних обавеза у складу
са одговарајућим законским регулативама који регулишу начине, поступке за измирење новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама.
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