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             ОШ"Јован Дучић" у Петроварадину ради у две школске зграде – У Прерадовићевој 6 и 
Малиновој 2а. Да ли ће дете похађати наставу у једном или другом објекту зависи од близине 
становања. Деца уписана у продужени боравак, наставу  похађају у Прерадовићевој. 

             Школа ради у две смене и то пре подне од 800 и после подне од 1400  часова. У школи 
постоји и међусмена за одељења која похађају ученици из боравка и она почиње од 1140 
(уместо послеподневне смене). 

            У школи ради продужени боравак. Радно време продуженог боравка је од 630 до 1600 
часова. У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се у дворишту 
или парку, гледају дечије филмове и баве се осталим слободним активностима. Ученици у 
продуженом боравку добијају три оброка (доручак, ручак и ужина). Изјашњавање родитеља о 
коришћењу услуга продуженог боравка требало би да се обави приликом уписа, а 
потписивање уговора до 10. јуна, због планирања рада у боравку. 

             У првом разреду изучавају се обавезни и изборни предмети. Од изборних предмета 
школа ће понудити четири, од којих родитељи и деца бирају два. Предмети који ће сигурно 
бити на листи изборних су грађанско васпитање и верска настава, а остала два ће бити 
позната почетком школске године. Страни језик, који се изучава као обавезан, је енглески 
језик. 

             Уџбенике, свеске и потребан прибор родитељи ће набављати у договору са 
учитељицом/учитељем. 

           У први разред уписују се деца која до почетка школске године, до 1. септембра, 
напуне најмање шест и по, а највише седам и по година. Дете старости од шест и по до 
седам и по година уписује се након испитивања пред полазак у школу. У школу се могу 
уписати и деца од шест до шест и по година, ако, уз образложен захтев родитеља, на тесту 
зрелости за полазак у школу покажу да су на потребном нивоу емоционалне, социјалне и 
интелектуалне зрелости. 

             Тестирањем се утврђује степен спремности детета за школу, у емоционалној, 
социјалној и интелектуалној сфери. За овај чин веома је значајна подршка родитеља. Они 
треба да буду смирени, опуштени, како би се дете без напетости, слободно, у опуштеној 
атмосфери упустило у разговор. На основу резултата теста се добија и општа слика 
генерације и ниво психофизичког развоја све деце. На основу резултата тестирања и 
процене нивоа зрелости деце, формирају се и уједначавају одељења првог разреда. 

 

 



Полазак детета у школу - писмо родитељима 
 

Да ли сте се припремили? 

У септембру Ваше дете полази у школу. Полазак детета у први разред озбиљна је провера 
не само детета већ и  родитеља, провера да ли су родитељи правилно васпитали своје дете, 
да ли су га добро припремили за школу  

Полазак у школу је заиста значајан доживљај за дете. Од првог утиска детета у школи може 
да зависи успешност његовог целокупног даљег школовања. Зато је важно да тај утисак буде 
позитиван и без страха од непознатог. Поласком детета у школу круг око њега се шири, а 
учење полако постаје његова основна активност. Дете ће напредовати у школи и лепо ће се 
осећати у друштву својих вршњака ако код детета формирамо позитиван однос према 
школи, обавезама које га чекају, учитељици, пријатељима… 

Шта је важно код припреме детета за школу? 

☺  Дете се мора припремити психички и физички – дете мора да достигне одређени 
ниво сазнајног, емотивног и социјалног развоја, треба да има развијене одређене културно-
хигијенске и радне навике како би могло да обавља задатке које му школа поставља. 

☺  Развијте позитивне ставове детета према школи и учитељу – то значи да никада 
нећете дете плашити школом, нити му претити његовом учитељицом. О школи причајте као 
о месту на коме ће дете пуно научити, постати паметније, упознати нове другове.  

☺   Научите дете на упоређивање и процењивање – дете морате упознати са тим да ће 

га у школи оцењивати и упоређивати с другом децом, међутим, оно не треба ни да помисли 
да ће његова успешност утицати на вашу љубав према њему.  

☺ Развијте радне навике детета у извршавању школских обавеза 

Одредите детету простор за рад и учење – врло је важно да дете има време и простор за 
рад, на коме ће моћи у миру да учи и пише своје задатке. Важно је да то буде увек исто 
место, да га дете доживи као свој простор за рад, да на њему нема пуно садржаја који ће 
одвлачити његову пажњу. Такође, добро је да то буде исто време у низу дневних рутина. 

☺   Најбољи метод за усвајање нових облика понашања је кроз игру. Игра не престаје 
са доласком обавеза. Игра је најбоља вежба за способности које желимо да развијемо. 

☺ На време и у доброј атмосфери извршите техничке припреме                       

Увежбајте с дететом пут до школе. Научите дете да зна своју адресу становања, да зна где 
му родитељи раде и да зна бројеве телефона родитеља. Дајте му мали  адресар у којем ће 
све те важне информације писати.  

 

 
 

 


