20. ДОПУНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У 2019/2020. ГОДИНИ
Све активности, измене и допуне које ће бити наведене десиле су се током школске 2018/19. г.
Министарство одбране Републике Сpбије послало је допис директорима средњих школа у вези
с тим како су ученици средњих школа дефинисани као категорија грађана која се стицањем практичних
знања и вештина кроз систем образовања и васпитања обучава за потребе одбране земље у условима
ванредног и ратногстања. Наставничко веће је у вези с овимобавештено на седници. Сваки одељењски
старешина одељења четвртог разреда водио је своје ђаке на предавање и презентацију у вези са овим,
што је било одржано у свечаној сали Основне школе Аврам Мразовић 28.3.2019. године у 17 часова.
Предавање је одржао представник Министарства одбране у Сомбору.
Школа је увела електронски дневник у употребу од почетка другог полугодишта. Евиденција у
дневнику у папирној форми и у електронском дневнику до краја школске године се паралелно радила.
Министарство просвете је 18.01.2019. године издало Упутство о поступању у случају сумње
или сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно-васпитним установама. Директорка га је
представила и проследила свим наставницима, којису у обавези да га усвоје, поштују и примењују у
раду са ученицима, родитељима, стручном службом и осталим институцијама у овом процесу уколико
за то буде било потребе.
 У „Сл. гласнику РС“ бр. 10/19 изашао је Правилник о вредновању квалитета рада установе.
 У „Сл.гласнику РС“ бр. 68/18 изашао је Правилник о обављању друштвено-корисног одоносно
хуманитарног рада.
 У „Сл. гласнику РС“ бр. 30/19 изашао је Правилник о организовању и остваривању екскурзије
у средњој школи.
 У „Сл. гласнику РС“ бр. 56/19 изашао је Правилник о евиденцији у средњој школи.
 У „Сл. гласнику РС“ бр. 56/19 изашао је Правилник о јавним исправама које издаје средња
школа.

ПРОГРАМ ДВОЈЕЗИЧНЕ ПОПЛУАЦИЈЕ:
У нашој школи се већ више од двадесетак година традиционално одржава опроштајна приредба
матураната, ученика четвртог разреда одељења на мађарском наставном језику. Датум одржавања је
обично у мају (петком), када је последњи наставни дан за матуранте. На ову свечаност матуранти
позивају своје наставнике, запослене у школи, директора, педагога, своје родитеље, рођаке, драге им
познанике и све ученике из нижих разреда. Идеја је да се на овај свечани начин обележи завршетак
њиховог школовања у средњој школи и моменат када напуштају школске клупе, а на неки начин и
своје детињство, јер су на прагу да закораче у свет одраслих. У осмишљавању и извођењу приредбе
учествују сви ученици четвртог и трећег разреда мађарских одељења са својим одељењским
старешинама. Програм је обично састављен од поздравно-опроштајних говора, рецитација, певања,
драмских одломака, плеса или народних игара и песама. Већи део приредбе се изводи двојезично, на
мађарском и српском језику. Самој приредби, наравно, претходи вишемесечна припрема:
осмишљавање програма, увежбавање и пробе, састављање листе гостију, прављење позивница и
закуске и освежења на крају приредбе, а све то уз редовну наставу. Без обзира на све то, свака
генерација матураната са нестрпљењем и узбуђењем чека овај дан. Посећеност приредбе је увек велика,
позиву се одазове између 100 и 150 гостију.

