
ОШ „Младост“ Вршац

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Током првог  полугодишта и на  почетку  другог  полугодишта код  наших ученика  виших разреда
опажени су знатни пропусти у процесу стицања знања, ПРОЦЕСУ УЧЕЊА. 

Овакав закључак изведен је на основу:

- општег успеха одељења од 5. до 8. разреда на завршетку првог полугодишта школске 2020/21. године;

- општег успеха за сваки наставни предмет од 5. до 8. разреда на завршетку првог полугодишта школске
2020/21. године;

-  броја  ученика  од  5.  до  8.  разреда,  који  су  током  првог  полугодишта  имали  статус  НЕОЦЕЊЕН  и
НЕДОВОЉАН;

- увида у ЕсДневник и свих евидентираних оцена за сваки наставни предмет од 5. до 8. разреда;

- општег утиска наставника и констатацији да се одељенска група ученика, која није на непосредној настави,
тог дана односи према школским обавезама „као да је на распусту“. 

Да бисмо унапредили подршку у учењу наших ученика, предузели смо следеће мере:

-  у  другом  полугодишту текуће  школске  године,  настава  за  више разреде  биће  реализована  преподне  у
фебруару, априлу и јуну месецу 2021. године, а марта и маја месеца 2021. године у послеподневној смени;  

- утврђени су термини допунске наставе за све наставне предмете од 5. до 8. разреда;

- утврђени су термини припремне наставе за све  наставне предмете,  који ученици 8. разреда полажу на
Завршном испиту;

- наставници су интензивирали поучавање и инструктивни рад путем „Гугл учионице“;

- заказивање термина индивидуалног пријема родитеља код одељенског старешине/ предметних наставника
уз поштовање епидемиолошких мера. 

Са циљем остваривања најбољег интереса ваше деце, очекујемо од вас да на следећи начин подржите и
помогнете својој деци:

- да интензивирају учење код куће;

- да обавезно похађају допунску наставу за предмете у којима им је потребна подршка;

- да ОСМАК обавезно похађа приремну наставу за сваки наставни предмет који се полаже на Завршном
испиту;

- да континуирано пратите реализацију свих наведених активности ваше деце.

Сматрам да ћемо заједничким снагама, као и до сада, постићи знатно бољи успех у процесу учења
наших ученика – ваше деце.  

                                               Дана: 10.02.2021. године                    Директор школе: Татјана Јашин – Мојсе, с.р.  


