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ВОДИЧ ЗА 
РОДИТЕЉЕ ПРВАКА  

Добро дошли у Основну школу  
„Иван Гундулић“ 

Упис ученика у први разред  
школске 2020/2021. године 

 

У први разред уписује се свако дете које је до почетка школске године навршило 
шест и по, а највише седам и по година. Oве године у школу полазе деца рођена 
између 1. марта 2013. и 28. фебруара 2014. године. 

За превремени упис могу се пријавити и деца рођена између 1. марта и 1. 
септембра 2014. Проверу спремности за полазак у школу млађе деце обавља 
психолог школе. На основу те процене доноси се одлука о упису. 

  Документација потребна за упис 
 
    Документација неопходна за упис ученика у први разред:  

1. извод из књиге рођених за дете;  
2. потврда о пребивалишту за дете;  
3. потврда о здравственом прегледу детета; 
      (* Ова три документа школа прибавља по службеној дужности електронским путем, 

осим ако је лекарски преглед обављен пре 16. марта или код приватног лекара. У 
том случају добијену потврду родитељ лично доставља школи.)  

4.   уверење о похађању предшколског припремног програма  
(по добијању потврде у вртићу, оригинал се доставља  у школу). 

*Заказивање уписа и тестирања   
од  28. маја до 10. јула 2020. године 

 
*Тестирање спремности за полазак у школу и упис  

од 1. јуна  до 20. јула 2020. године 



* 

Током уписа родитељ / законски заступник изјашњава 
се о:  
          1.  изабраном изборном програму (грађанско васпитање или верска настава);  
      2. неговању матерњег језика /  говора с елементима националне културе 

(за припаднике националних мањина); 
3. првом језику (енглески или немачки); 
4.коришћењу услуга продуженог боравка. 

 

 

Изборни програм 
 

Обавезном изборном програму за први 
разред припадају:  
-грађанско васпитање, 
-верска настава,                                                                                                                            
-матерњи језик / говор с елементима 
националне културе.  
 

Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима – Програм код деце 
подстиче развој личности (способности препознавања и разумевања 
сопствених и туђих осећања, критичког мишљења, тимског рада, ненасилне 
комуникације, моралности, солидарности, самодисциплине...).   
 
Верска настава – Ученици имају могућност да похађају верску наставу у 
складу са својим верским опредељењем. Зависно од броја опредељених, 
настава ће се организовати у школи или на нивоу града.  
Верска настава подразумева верско образовање у ужем смислу 
(основе вере, богослужбени живот, празници Цркве, црквена историја, 
народни обичаји...).  



* 

 
 

Режим рада у матичном објекту 
током школске 2020/2021. године 

 
Редовна настава  
Током целе године у преподневној смени, од 7.30 до 10.55 сати. 
 
Продужени боравак  
Радно време: од 7 до 7.30 сати и по завршетку наставе од 11 до 16 сати. 
Просторни услови: 
Предстојећи радови на реконструкцији павиљона (простор за продужени боравак, 
трпезарија и школска кухиња) и надоградњи школског објекта захтевају измену 
досадашњих услова и режима рада боравка. Због недоступности наменског простора све 
активности реализоваће се у учионицама предвиђеним за редовну наставу.  
Исхрана: 
Два оброка – ужина (пециво) око 9.30 сати и ручак (суви оброк: сендвич кифла и сок; пита 
и јогурт; сендвич и воћка...) око 13 сати. 
 
Услуге боравка биће доступне свим будућим првацима заинтересованих родитеља којима 
одговарају понуђени услови и немају другу могућност збрињавања своје деце. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* У издвојеним одељењима не Ченеју режим рада је исти као и претходних година.  
 
    

Основна школа „Иван Гундулић “  
Гундулићева 9, Нови Сад  

upisgundulic@gmail.com. 

Тел./факс: 021/552 -033; 551-460  
www.gundulic.edu.rs  


