- Упис у школску 2021/2022. годину почиње 1.4.2021. године.
- У школску 2021/2022. годину, уписују се деца која су рођена од
1.3.2014. до 28.2.2015. године. Деца која су рођена од 1.3.2015. до
31.8.2015. такође се могу уписати, али је потребно обратити се психологу
школе.
- Да би дете било уписано, оно мора бити прво пријављено и то је обавеза
родитеља. Од градске управе не добијамо списак деце која су стасала за
школу. Дете можете пријавити у школи лично, путем мејла
(ppnjupisprvaka@gmail.com) или броја телефона: 063-1779829.
- Психолог и педагог ће вас контактирати и заказати термин за свако дете.
Свако дете има својих сат времена те вас молимо да се придржавате
термина.
- Право на бесплатне уџбенике имају:
 корисници социјалне помоћи (доставити уверење из цзср)
 треће и свако наредно школско дете (уколико су старија деца у
школи, само нагласити на упису, а уколико су у другим школама
донети потврду да су редовни ученици)
 деца која имају решење интерресорне комисије
Шта треба дете да зна пре поласка у први разред??
- Дете треба да има усвојене хогијенске навике (самостални одлазак до
тоалета, прање руку...)
- Да самостално везује пертле, облачи јакну, пакује ташну
- Да зна адресу на којој живи и број телефона бар једног родитеља
Шта дете не треба да зна пре поласка у први разред??
- Дете не мора да зна слова и бројеве, да чита, пише, рачуна

Шта родитељ може да уради да би детету олакшао полазак у први
разред??
- Детету на леп начин објасните шта је школа и шта га тамо чека (много
нових другара, да ће ту научити пуно лепих и корисних ствари...)

- Заједно са дететом изаберите школски прибор, дозволите му да изабере
ранац за школу, свеске, оловке бојице...
- Похвалите дете када нешто добро уради
- Не плашите дете ни школом ни учитељицом/учитељем. Јако је важно да
пред дететом изражавате позитивно мишљење о школи и да не показујете
своје дилеме и страхове
- Подсицати дете да правилно изговара гласове, да се разговетно изражава
и да самостално прича
- Постепено га навикавати за дужи рад у седећем положају,
прелиставањем сликовница, цртањем, играње пластелином, боцкалицама...
- Научити дете да воли и поштује своје другаре и да се игра са својим
вршњацима

 Полазак у први разред је веома значајан догађај како за дете тако и
за родитеље. Деци је потребно неко време да се прилагоде на нов
ритам живота, на нову средину...зато је веома битно да породица
пружи пуну подршку детету.

