
ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

Уважени родитељи, 

С обзиром да нисам у прилици да вас примим и поздравим у Свечаној сали 
школе, овим путем желим то да урадим и да вам дам одређене информације. 

Уписом ваше деце у Средњу туристичку школу постали сте део њеног колектива 
који има важну улогу и значај. Ви сте, поштовани родитељи, наши најважнији 
сарадници. Преузимате део одговорности за успех школе, за успех и понашање вашег 
детета. 

Нашим првацима желим добродошлицу, добро здравље и да постигну добре 
резултате. Изазове са којима се будемо суочавали решаваћемо дијалогом и договором, 
уз уважавање различитих улога и ставова. Позивам вас да отворено, конструктивно и 
добронамерно износите ваше примедбе, предлоге и сугестије јер је то у интересу школе 
и ученика. За сва питања које будете имали, руководство школе и стручни сарадници 
стоје вам на располагању. Надам се да ћете имати разумевање за отежане услове рада 
школе, за време пандемије, те да школа није у могућности да рад реализује као у 
редовним околностима.  

Стручно упутство за организовање и остваривање наставе на даљину предвиђа да 
родитељ има право и обавезу да се изјасни о начину извођења наставе током пандемије. 
Стручно упутство предвиђа два модела: 

1. Настава на даљину 
2. Комбиновани модел (непосредна и онлајн настава) 

 
Овим Упутством предвиђен је пријем ученика првог разреда у понедељак, 

31.08.2020. године, са почетком у 07.45
 Спискови ученика, по одељењима, биће постављени на улазним вратима школе и 
огласној табли у 

 часова. 

четвртак, 27.08.2020

Због безбедности и спровођења мера заштите, подсећам вас да је ношење заштитних 
маски и одржавање прописане дистанце обавезно у просторијама школе. 

. године. Одељења ће бити подељена у две групе 
тако да ће одељењске старешине имати два часа на располагању како би ученицима 
дали све неопходне информације у вези почетка нове школске године. Ученицима ће од 
стране одељењских старешина бити подељене анкете како би се изјаснили за одабрани 
модел извођења наставе, те вас молимо да до понедељка заједнички донесете одлуку о 
изабраном моделу.   

 
 
С поштовањем, 
 

КОЛЕКТИВ И ДИРЕКТОР СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ 


