Srednja ekonomska škola Joze Martinovića Mostar
Obavijest o nastavi u razdoblju
od 16. ožujka do 27. ožujka 2020. godine
Dragi učenici i poštovani roditelji,
pozdravljamo vas i želimo vas i ovim putem zamoliti da poštujete sve preporuke i naredbe
Kriznoga stožera Federalnoga ministarstva zdravstva i Kriznoga stožera Ministarstva zdravstva, rada
i socijalne skrbi HNŽ-a, kao i Zavoda za javno zdravstvo, a sve s ciljem zaštite osobnoga zdravlja
i zdravlja naših najmilijih.
Zbog novonastale situacije, a prema Instrukciji o postupanju koju su sve odgojno-obrazovne ustanove
dobile od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a 13. ožujka 2020. godine, da
sukladno svojim mogućnostima organiziraju nastavni proces preko interneta (web stranica škole,
elektroničke pošte, društvenih mreža i ostalih mogućnosti), Nastavničko vijeće Srednje ekonomske
škole Joze Martinovića na svojoj je sjednici održanoj dana 13. ožujka 2020. godine odlučilo
nastavni proces organizirati na sljedeći način:
-

nastava će se odvijati po ustaljenom rasporedu sati, učenici će imati sve sate planirane
godišnjim rasporedom sati
učenici su podijeljeni u Viber i Whatsapp grupe, svaki odjel ima svoju grupu u kojoj su
razrednik, svi predmetni nastavnici i ravnatelj
učenici su obvezni pratiti nastavu koja počinje prema redovitom rasporedu sati (7.30)
za svaki sat će se voditi pedagoška dokumentacija
učenicima će svi nastavnici i stručni suradnici biti na raspolaganju tijekom cijeloga ovog
razdoblja
instruktivni i individualni rad u slučaju bilo kakvih nejasnoća će također biti dio
svakodnevnoga nastavnog dana
učenici su obvezni sudjelovati u nastavi i ispunjavati sve svoje dnevne zadatke (učenje i
domaći uradak)
svaki izostanak sa sata bit će zabilježen (učenici su upoznati s načinom praćenja i
sudjelovanja na svakom satu)
svaki će nastavnik održati svoj sat u svakom odjelu prema važećem rasporedu sati za
školsku 2019./2020. godinu
sve nastavno i stručno osoblje škole je uključeno u ovaj proces i učenici se mogu obratiti
za bilo koji oblik pomoći tijekom cijeloga ovog razdoblja.

Dragi naši učenici, još jedanput vas molimo, ovaj oblik nastave shvatite ozbiljno i aktivno sudjelujte
u nastavnome procesu. Bit će poteškoća, znamo, no svi ćemo skupa raditi i pomagati jedni drugima.

Dakle, od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine, natrag u školske k(lu)rpe!
Sretno nam svima!
Želimo vam da se u ovome razdoblju ne bojite nijednog zla ni bolesti, čuvajte sebe i sve naše
sugrađane!
Do ponovnog i nadamo se skorog viđenja u svima nama, unatoč svemu, najdražoj školi,
vaši nastavnici i ravnateljica!

