КЊИГА ОБАВЕШТЕЊА ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА
Обавештење бр. 1
Поштовани ученици и запослени,
Желимо вам срећан почетак нове школске године са надом да ћемо у овој години да будемо још
успешнији. Идеја нам је да током ове године, као и претходне, на разне начин и манифестације
покажемо и докажемо наш мото ,,Више од школе...''. Прва манифестација, после пријема првака и
изложбе у школи, Европске недеље спорта је журка и концерт у дворишту школе. Концерт ће се
одржати у петак 14.9.2018. Позивамо вас да дођете у 18 часова и уживате у звуцима рокенрола Школе
гитаре и бубњева ,,Чупавко'', а посебно изненађење и овогодишња новина биће и ,,Рок хор'' под
руководством наставнице музичке културе, Јоване Обрадовић.
Идеја и циљ су промовисање јединствености наше школе кроз праве вредности, дружење и
добру музику.Позивамо све ученике да својим присуством увеличате ову манифестацију и да се
понашате у складу са правилима и манирима које су примерени. Дежурство ће обављати
вашипредметни наставници и учитељи као и припадници полиције.
На основу распореда часова, а због великог броја изборних предмета, поједини ученици имају
паузу у распореду током трајања наставе. Овим путем обавештавамо и подсећамо све ученике који
имају паузу да то слободно време искористе или проводећи у библиотеци (раде домаће задатке, уче
лекције, читају лектиру, проширију своја знања...) или у дворишту школе. Најстроже је забрањено да се
ученици шетају по холу школе и спратовима и ометају редовну наставу, као и да за време наставе
напуштају школско двориште, јер на тај начин могу да угрозе своју безбедност.
13.09.2018.

Директор Милан Пашић

Обавештење бр. 2
Поштовани ученици и запослени,
наша школа је партнер школа Олимпијског комитета Србије (ОКС) и већ дуги низ година кроз
заједничке акције трудимо се и омогућујемо деци и родитељима, да на један другачији начин, имају
прилику да буду укључени у спорт и активности које промовишу олимпијске вредности. Добили смо
позив од ОКС да ученици и родитељи наше школе учествују у обележавању Европске недеље спорта и
манифестације СПОРТСКИ ДАН НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ, у суботу 29. СЕПТЕМБРА 2018. НА СПОРТСКИМ
ТЕРЕНИМА АДЕ (у близини кружног тока кад се уђе на Аду). Програм ће трајати од 11 до 17ч (детаљну
сатницу и програм можете видети на улазним вратима школе и сајту школе) и имаћете могућност да
се опробате у: баскету, атлетици, џудоу, кајаку, веслању, голфу, традиционалним спортским игре и
разним полигонима спретности. Планиране се и едукативне радионице и анимације. Постављена ће
бити и Зона здравља са саветима за исхрану и базичним прегледом, у близини ће бити постављено и
Климатско село са разним штандовима везаним за заштиту животне средине. Председник ОКС заједно
са Министром омладине и спорта ће отворити Спортски дан, поред њих гости ће бити и наши
спортисти. Посебан сегмент је и Породични изазов, који ће се састојати из 5 задатака које чланови
породице морају да реше, тј. да пронађу одређене локације на мапи коју добију и да на свакој успешно
реше задатак (пробају неки спорт, реше квиз питања, креирају нешто заједно, итд.). Они који успешно
заврше све задатке добиће симболичне награде. Позивамо вас да узмете учешће у овој несвакидашњој
акцији и да се опробате у активностима које до сада нисте пробали.
26.09.2018.

Директор Милан Пашић

Обавештење бр. 3
Поштовани ученици и запослени,
Позивамо вас да присуствујете још једној прослави Дана школе који ће бити организована у нашој
школи у суботу, 6. октобра 2018. године са почетком у 10 часова. Организоваћемо Хуманитарни базар
и друга културна и спортска дешавања, а сав прикупљен новац биће намењен Сигурној кући у Раковици
за помоћ женама и деци, жртвама породичног насиља.
И мала дела чине нас великима, посебно ако су она пример нашој деци.
Молимо све такмичаре за спортске манифестације да понесу спортску опрему, а за такмичење у
слагању рубикове коцке да понесу своју коцку 3х3.
Обавештавамо вас да у уторак 06.10.2018. године неће бити наставе, јер тога дана обележавамо Дан
школе. Свим ученицима и запосленима честитам 42. рођендан школе са жељом да будемо још
успешнији у будућности. Поводом прославе Дана школе биће одржана свечана приредба у Центру за
културу и образовање Раковица са почетком у 17ч.
05.10.2018.

Директор Милан Пашић

Обавештење бр. 4
Поштовани ученици и запослени,
користим овим путем прилику да вам се захвалим на изузетној ангажованости и помоћи приликом
реализације прославе Дана школе. Верујем да ће нам овај догађај свима остати у лепом сећању. Посебну
захвалност желимо да изразимо ученицима, њиховим породицама и запосленима који су помогли да
се реализује Хуманитарни базар, а као што знате сав прикупљен новац преко 180.000 динара, биће
намењено Сигурној кући у Раковици за помоћ женама и деци, жртвама породичног насиља.
Велика захвалност и свим ученицима и запосленима на приредби која је реализована у уторак у Центру
за културу и образовање Раковица. Тема приредбе је била ,,Заштита животне средине и одрживи
развој“, интерпретирана активностима, певањем и представама ученика наше школе. Још једном
апелујемo на све ученике и запослене, да воде рачуна о својој (нашој) животној средини и окружењу,
као и да својим личним позитивним примером покажу и утичу на друге да воде рачуна о средини и
простору у ком се налазимо.
Нажалост поред ових лепих вести, желим да апелујем на поједине ученике који својим понашањем ван
наставе чине прекршаје против јавног реда и мира. Ово се односи на противправна дела којима се на
јавном месту угрожава или нарушава јавни ред и мир, ствара узнемирење или угрожава сигурност
грађана, омета кретање грађана на јавним местима или остваривање њихових права и слобода, вређа
морал, угрожава општа сигурност имовине. Комшије, станари оближњих зграда и власници локала су
ме у последњем периоду више пута усменим путем обавестили да поједини ученици ометају њихов рад
и уништавају њихову имовину. Против ученика који ово раде бићемо принуђени да преко одштетног
захтева полицијској станици и путем видео надзора школе доставимо полицији снимке на којима се
виде ученици који крше јавни ред и мир. Апелујем да се понашате нормално и разумно и да престанете
са оваквим недозвељеним активностима.
Проблем који се такође повремено јавља, односи се да ученици старијих разреда ,,траже'' или отимају
новац од ученика млађих разреда тражећи им паре за ужину, ово се сматра као прекршај и врста
насиља, и сви ученици који то буду наставили да раде биће пријављени како на Тим за заштиту

ученика, тако и код школског полицајца, који ће касније извршити пријаву у полицијској станици
према службеној дужности. Ово је последњи апел и молба за све ученике да то престану да раде овакве
ствари.
Ми сви у школи трудимо се да наше ученике учимо да развијају и негују културу понашања и
уважавања личности, да не толеришемо насиље, да ученици не ћути у вези са насиљем, да развијамо
одговорност свих струтктура у школи и да сви који имају сазнање о насиљу обавезно обавесте
одељеског старешину, предметног наставника или било ког члана Тима за заштиту ученика.
Апелујем да се понашате нормално и разумно и да престанете са оваквим недозвељеним активностима.
Хвала на разумевању.
Молим ученике старијих разреда да за време великих и малих одмора не бацају и не остављају своје
ранчеве где и како стигну по ходницима школе. Први разлог је јер на овај начин угрожавају безбедност
других ученика (могу да се саплету и падну), а други је јер на тај начин може доћи до материјалног
оштећења личних ствари. Молим вас да све вредне ствари увек носите са собом, за евентуалну насталу
случајну или намерну штету Школа не може да сноси одговорност. Такође, у Правилнику је забрањено
доношење и коришћење мобилних уређаја у школу, а више пута је наведено да за мобилни телефон и
остале вредне ствари Школа не може бити одговорна, уколико је исти изгубљен или оштећен. Свака
употреба мобилних телефона и других електронских уређаја за комуникацију је забрањена (наставник
има право да одузме телефон или други уређај и да га проследи у педагошко-психолошку службу,
рачуноводство, где ће бити све док га родитељ не преузме). Хвала на разумевању.

16.10.2018.

Директор Милан Пашић

