МУЗИЧКА ШКОЛА ДАВОРИН ЈЕНКО, БЕОГРАД

-РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКАПоштовани родитељи,
У складу са Стручним упутством за организовање и остваривање наставе
непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у шк. 2020/21 години,
Стручним упутством за реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у шк.
2020/21години, Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и
средње школе, Препоруке за начине организовања и реализације образовно-васпитног
рада у музичким и балетским школама Републике Србије, у отежаним условима, почевши
од 1. септембра 2020. Године, Закључка кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid
-19 (08 Број:53-6306/2020-1 од 11 августа 2020)
Образовно-васпитни рад у школској 2020/21. години планира се кроз организацију:
•
•

Образовно-васпитног рада у школи кроз непосредни рад са ученицима или
Путем наставе на даљину

Настава у музичким и балетским школама на оба нивоа школовања (основно и
средње музичко/балетско образовање и васпитање) реализује се у оквиру индивидуалне
наставе, групне наставе (групе од 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 16 ученика) и мањим делом оквиру већих
ансамбала хора оркестра и играча у групама од 16-50 ученика, а у овим околностима на
начин који осигурава безебедност и здравље ученика и запослених.
Важно је напоменути да у музичким и балетским школама, због организације
наставе која је великим делом индивидиуална и у мањим групама у односу на остале школе,
НИКАДА није присутно више од 30% ученика у исто време
Подсећамо да родитељи имају право и обавезу да се изјасне да ли ће у постојећим
епидемиолошким условима њихово дете похађати наставу у школи или ће се определити за
учење на даљину .
У прилогу обавештења, достављамо Оразац изјашњења, који је потребно попунити
и доставити Школи, у случају оопредељења за наставу на даљину.
Сходно наведеном, молимо вас да попуните податке у случају да желите да Ваше дете
похађа наставу на даљину и да потписану изјаву скенирате пошаљете на мејл, који сте
добили од одељенског старешине, најкасније до 24.08.2020. године.
У Београду,
Дана 20.08.2020. године
Слађана Шегавчић
Директор

Мишка Крањца 7, 11090 Београд / ПИБ 101994037 / МБР 07004052 / Рачун 840-1274660-82
www.msdjenko.edu.rs / +381 11 3582484 / office@msdjenko.edu.rs
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Образац 1.

ИЗЈАВА
Изјашњавам се да:
1. Моје дете ________________________ , ученик _____ разреда основне /средње
(име и презиме)

музичке школе похађа наставу на даљину.
Обавезују се родитељи, да у случају промене одлуке о изабраном моделу, у најкраћем року
обавесте одељенског старешину, тј. Школу.
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