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Пријем првака *информатор за родитеље* 

  Добродошли у нашу школу!  

 

Да би смо олакшали заједнички почетак припремили смо неке информације за Вас. 

Надамо се доброј сарадњи са Вама. Спремни смо за разговор са Вама! 

Желимо Вашем детету успешно школовање, време које ће памтити са радошћу стичући нове 

пријатеље. 

Наша школа је основана 1976. године. Прима ученике својих ученика, а неки од наставника су 
такође бивши ученици ове школе. 

Желимо да у школи јачамо културне васпитно-образовне функције школе уз уважавање 
индивидуалних разлика и развијање позитивног односа ученика и родитеља према школи и 
учењу. Снагу школе чине око 1200 ученика и њихових родитења, и преко 100 запослених у 
школи, који желе да школа реализује наставу са више креативности, међусобног уважавања 

индивидуалних разлика, и са поштовањем правила понашања. 

  Предмети: 

У првом разреду ваше дете очекују следећи обавезни предмети: 

1.Српски језик 

2.Математика 

3.Свет око нас 

4.Ликовна култура 

5.Музичка култура 

6.Физичко васпитање 

Изборни предмети: 

 Грађанско васпитање- предмет који представља припрему за активан друштвени 
живот, боље разумевање себе и других; 

 Веронаука- предмет о основним принципима хришћанске вере и традиције; 
(обавезно се бира један од два предмета: веронаука или грађанско 
васпитање и Ваш избор је за ове предмете за наредне четири године) 

 Лепо писање- предмет прилагођен првом разреду, развија фину моторику, 
прецизност и лепоту писаног изражавања 
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 Чувари природе- предмет који има циљ развијање еколошке свести деце  

Обука пливања- планирана је у другом разреду. 

Факултативни предмет: енглески језик. 

   У школи се организује допунска настава од почетка новембра као помоћ ученицима који 

спорије напредују у предметима српски језик и математика. 

  Домаће задатке које дете добија у школи треба пажљиво и самостално да ради. 

   Молимо родитеље да се побрину да дете редовно и на миру решава своје задатке. Само 
доследношћу и стрпљивошћу се стварају радне навике. Не очекујте да ће се свако дете само 
сетити да га уради.          
Редовно прелиставајте књиге и свеске свога детета, тиме дајете значаја школи и учењу и 

знаћете како Ваше дете напредује. 

Отворена врата 
   Индивидуални разговори са учитељицом Вашег детета су најбоља прилика да размените 
информације: сазнате о понашању Вашег детета у школским условима, напредовању у учењу, 
као и да информишете учитељицу Вашег детета о специфичностима развоја или здравља 

детета. 

Оцењивање 

   У првом разреду оцењивање је описно- по завршетку првог полугодишта добићете описне 
оцене- информације у чему је Ваше дете напредовало. Тада ћете добити и информатор о 
описном оцењивању. 

Изостанци 
   Молимо Вас да одмах о изостанку, болести Вашег детета обавестите учитељицу.  

Боравак- радно време 7,30-17 часова. 

   Садржај рада: израда домаћих задатака, заједничке рекреативне, спортске, креативне 
активности. 
Зависно од потреба ученика и родитеља обезбеђује се доручак и ручак (који родитељи 

плаћају). 

Школски логопед 

   Логопед ради са ученицима који имају говорно-језичке тешкоће: неправилан изговор 
гласова, муцање, тешкоће у читању и писању. 
Поред рада са ученицима логопед прима родитеље понедељком и средом после 

подне. 

Психолог и педагог школе баве се учењем, наставом и подршком дечијег развоја. 

   Педагог разговара са родитељима средом после подне. 
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   Психолог разговара са родитељима четвртком после подне. 

Може се у договору са учитељицом уговорити одговарајући термин за разговор са 

педагогом и психологом. 

   
   У сарадњи са Домом здравља у школи ради дечји стоматолог и 
постоји педијатар задужен за наше ученике. 

    Сарађујемо са одељењем Завода за ментално здравље на Новом Београду. 

Директор школе и помоћник директора су спремни да саслушају Ваше предлоге, 

примедбе и похвале. 

            Молимо Вас да нам дате подршку у придржавању Правила понашања у 

школи подстичући своје дете да их се придржава. 

  

Унапред Вам се захваљујемо! 

 


