КЊИГА ОБАВЕШТЕЊА ШКОЛСКА 2017/2018. 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, је журка и концерт у дворишту школе. Концерт ће се одржати
у петак 9.9.2017. Позивамо вас да дођете у 18 часова и уживате у звуцима рокенрола, али и
познатим летњим музичким хитовима. 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.
У уторак 12.9.2017. планиран је јесењи крос школе за ученике 5-8. разреда у Миљаковачкој
шуми, детаљније информације добићете од предметних наставника физичког васпитања.
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.

01.09.2017.

Директор Милан Пашић

Обавештење бр. 2

Поштовани ученици и запослени,

У уторак 12.9.2017. одржаће се јесењи крос у Миљаковачкој шуми. Ова спортска активност је
обавезна за све ученике и у склопу је редовних активности наставе физичког васпитања и
годишњег плана рада школе.
Након петог часа, у 12.30. ђаци петог и шестог разреда иду кућама, где ће обући опрему и треба
да се појаве у 13.30. на улазу у Миљаковачку шуму преко пута трафо станице, када се иде
Вукасовићевом улицом нагоре. Ђаци који не знају где се то налази, треба да буду испред школе
најкасније у 13.00. часова.
Седмаци и осмаци након петог часа облаче опрему у учионицама где су имали пети час, а ту могу
и да оставе ствари. Они крећу одмах са својим старешинама јер крос за њих почиње у 13.00.
часова.
Сви ђаци треба да понесу цедуље на којима је написано њихово име и презиме, као и разред и
одељење.
Молимо све ученике да се на кросу понашају у складу са правилима и да буду пажљиви да не би
дошло до повређивања. Свим ученицима пуно среће!

11.09.2017.

Директор Милан Пашић

Обавештење бр. 3

Поштовани ученици и запослени,

Обавештавамо вас да због јучерашњих временких непогода и обилних падавина ОДЛАЖЕМО
данашњи крос и померамо га за петак 15.9.2017. по истој сатници. Стаза где је планирана
реализација кроса није у адекватном стању. Још једном подсећамо да сви ђаци треба да понесу
цедуље на којима је написано њихово име и презиме, као и разред и одељење.
Молимо све ученике да се на кросу понашају у складу са правилима и да буду пажљиви да не би
дошло до повређивања. Свим ученицима пуно среће!
Данашња настава ће се одвијати по редовном распореду за старије разреде.

12.09.2017.

Директор Милан Пашић

Обавештење бр. 4

Поштовани ученици и запослени,

Позивамо вас да присуствујете још једном Дану науке који ће бити организован у нашој школи у
четвртак 5.10.2017. године. Ова манифестација, под називом Знање на видику, већ пети пут
окупља велики број посетилаца, који ужива у занимљивим радионицама наших ученика и
наставника. Закорачите у свет науке и крените са нама на једно узбудљиво путовање кроз Сунчев
систем, плес, стране језике, роботе, математичке мозгалице и многе друге експерименте, које је
за вас припремила наша научна експедиција. Програм манифестације се налази у прилогу.
Манифестација почиње у 17.30 часова и трајајти до 19.30. Тога дана часови ће бити скраћени на
35 минута.

Обавештавамо вас да у петак 06.10.2017. године неће бити наставе, јер тога дана обележавамо
Дан школе. Свим ученицима и запосленима честитам 41. 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 почетом у 18ч.

Обавештавамо и ученике старијих разреда да ће се колективна отворена врата одржати уместо у
ову среду, у следећу 11.10.2017. у истом термину 17-18ч.

04.10.2017.
Директор Милан Пашић

Обавештење бр. 5

Поштовани ученици и запослени,

користим овим путем прилику да вам се захвалим на изузетној ангажованости и помоћи
приликом реализације прославе Дана науке и Дана школе. Верујем да ће нам ови догађаји свима
остати у лепом сећању. Посебну захвалност желимо да изразимо ученицима и њиховим
породицама које су отвориле своје домове за децу госте из хора Златно Славејче.

Обавештавамо вас да су према календару четвртак 09. и петак 10.11.2017. године нерадни дани,
односно тада је јесењи распуст. Први радни дан је понедељак 13.11.2017. и ученици настављају по
устаљеном распореду. Желимо вам да лепо проведете престојеће нерадне дане.

Овим путем желим још једанпут да подсетим све ученике да је најстрожије забрањено тапкање
сличица у школској згради. Свим ученицима који се буду тапкали у оквиру школске зграде
сличице ће бити одузете од стране дежурних или предметних наставника и позвани родитељи да
их преузму. Ученици могу да се тапкају само и искључиво у школском дворишту.

Као и претходних година Удружење параплегичара и квадриплегичара Баната обратило нам се
да им помогнемо у њиховој акцији ,,Чеп за хендикеп''. Акција прикупљања чепова у нашој школи
трајаће до краја шкослке године када ћемо сабрати све килограме свих сакупљених чепова и
прогласити одељење које је сакупило највише килограма чепова. Одељење које на нивоу школе
сакупи највећи број чепова добиће поклон изненађења. Прошлогодишњи победници били су
ученици 5-3. Молимо вас да током престојећих празника чувате пластичне чепове са разних
производа и да их сакупљате. Верујем да ћете се и овај пут одазвати у овој хуманитарној акцији и
да ћете на овај начин помоћи људима којима је потребна подршка. Уколико сте већ сакупили
одређену количину чепова предају можете извршити код домара школе сваког дана у периоду
14-15ч.
08.11.2017.
Директор Милан Пашић

Обавештење бр. 6

Поштовани ученици и запослени,

Обавештавамо ученике да смо имали пријаву од стране појединих комшија да за време великих
одмора узнемиравају и гађају грудвама зграде и прозоре њихових станова. Као и да се поједини
ученици окупљају на платоу где се налазе локали на углу Ивана Мичурина и Борске и да са тог
места грудвама, камењем и леденицама гађају пролазнике, аутомобиле и аутобусе. Такође
станари и комшије су извршили пријаву ових догађаја у полицији, а ми као школа смо обавестили
школског полицајца. Апелујем на све ученике да за време великих одмора не напуштају школско
двориште, уколико немају потребу за тим, као и да поведу рачуна о понашању и безбедности.

Примећено је да се за време великих одмора ученици старијих разреда грудвају између себе и
грудвама гађају ученике млађих разреда. Молим све ученике да обрате пажњу да не гађају једни
друге леденицама, као ни у главу јер на тај начин могу довести до повређивања својих другара.
Запамтите да друг/другарице нису мете! Надам се да ће ова молба наићи на позитивну реакцију
јер верујем да нико не жели да му друг/другарица остану повређени. Хвала на разумевању и на
поштовању ових одлука и молби.

08.11.2017.
Директор Милан Пашић

