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Поштовани  родитељи, драга дјецо, 

 

Вјерујем да вас и ваше породице налазим у добром здрављу. 

Тешко је, само неколико седмица уназад, било и замислити да ћу вам се обраћати  на овакав начин. 

Ових дана и седмица водимо бригу о здрављу и безбједности, и не сумњам  да то чините најбоље што 

можете. 

Ми у школи, заједно са надлежним институцијама Републике Српске, предузимамо све што је у нашој 

моћи  да осигурамо одређен континуитет у учењу и раду  наших ученика. Захваљујући савременим 

технологијама, РТРС и нашим колегама организована је настава на даљину. 

Наши наставници и учитељи дају све од себе да олакшају  ученицима, да савладају наставно градиво, да 

прате њихов рад, али и вама  да са својом дјецом пратите рад и напредовање. 

Поносан сам на моје колеге који су у веома кратком року успоставили комуникацију са свим ученицима 

и родитељима, који свакодневно сарађују са вама и дјецом на више начина, учествују у припреми и 

реализацији часова на РТРС. 

Поштовани родитељи, 

Важно је како сте ви и дјеца  успоставили контакт са наставницима (вибер, мејл, гугл учионица, 

телефонски разговор и порука, зум..), али  најважније је да је контак и сарадња честа и сврсисходна. 

Ми смо ту да вам помогнемо, да пратимо рад ученика, да им помажемо, да будемо у контакту путем 

савремене технологије, да дајемо савјете и дјеци и вама, да вас охрабримо и подржимо. 

Јасно нам је да ви  имате своје послове, старе родитеље, по неколико дјеце различитог узраста , да међу 

родитељима има здравствених радника, трговаца, полицајаца, радника у производњи...и напорно је 

пратити образовни програм, и истовремено бити и родитељ и учитељ својој дјеци. 

Због ваше дјеце, наших ученика  и свега претходно  наведеног, а да би вама олакшали живот и рад, 

будите у контакту са разредницима, предметним наставницима и учитељима, ми смо ту да вама и вашој 

дјеци будемо од помоћи. 

 

Драга дјецо, 

Кад дођем у  празно школско двориште и уђем у школу, осјетим само хладноћу и тишину.Тужна је 

школа без вас. 

Тренутно, обустава класичне наставе је једино рјешење, ваше  здравље и здравље ваших породица је 

најважније. 

Савјетујем вам да пратите наставу на даљину, да сарађујете са вашим наставницима, да поштујете и 

уважавате  родитеље, да испланирате свој радни дан, да одвојите вријеме за игру у својој кући, са 

братом, сестром, родитељима, да играте занимљиве и корисне друштвене игре, шах напримјер.  

 Искрено се надам да ово зло неће дуго трајати и да ћемо се у скорије вријеме видјети у нашој школи. 

Немојте се бринути, наставићемо ми живјети, учити и веселити се као некада, ваша школа вас чека! 

Дјецо, задржите осмјех на лицу, играјте се, учите, а изнад свега чувајте се и останите код куће! 

 

Ваш, директор школе 

Радослав Савановић  
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