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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 – Верска настава подразумева 
верско образовање у ужем смислу (основе 
вере, богослужбени живот, празници 
Цркве, црквена историја, народни 
обичаји...).

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. 

Режим рада током школске 
2022/2023. године

• Редовна настава 
Током целе године настава се смењује на 
недељном нивоу. Јутарња смена почиње у 8 
сати а послеподневна у 13 сати и 45 минута. 

Ужина за ученике:

Деца имају могућност да ужинају у школи 
уколико се за то определе. 

Поводом евентуалних питања и недоумица 
с нама можете контактирати путем и-мејла 
upisgundulic@gmail.com и позивом на број 
062/189-11-07 сваког радног дана од 8 до 9 
сати.  Све информације у вези с уписом у 
први разред можете пратити и на званичном 
сајту школе www.gundulic.edu.rs. 

ВОДИЧ  
ЗА РОДИТЕЉЕ 

ПРВАКА



Упис ученика  
у први разред  

школске 2022/2023. 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 
2015. и 29. фебруара 2016. године.

За превремени упис могу се пријавити и 
деца рођена између 1. марта и 1. септембра 
2016. Проверу спремности за полазак у 
школу млађе деце обавља психолог школе. 
На основу те процене доноси се одлука о 
упису.

Заказивање уписа и тестирања

За све будуће прваке на Ченеју, школа је 
заказала термине на порталу еУправа о чему 
су родитељи обавештени преко васпитача у 
вртићу. 

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;
4. уверење о похађању предшколског 

припремног програма 

*Сва наведена документа школа прибавља 
по службеној дужности електронским путем, 
осим ако је лекарски преглед обављен код 
приватног лекара или у војној здравственој 
установи. У том случају добијену потврду 
родитељ лично доставља школи. 

* Провера да ли дете тренутно похађа 
припремни предшколски програм обавља 
се приликом уписа на основу унетог 
ЈОБ-а (јединственог образовног броја) који 
родитељ може сазнати у вртићу и рећи га 
психологу или педагогу у школи приликом 
доласка на упис и тестирање. 

*Упис и тестирање детета обавља се при 
једном доласку у школу.

Током уписа родитељ / 
законски заступник 

изјашњава се о: 

• изабраном изборном програму 
(грађанско васпитање или верска 
настава);

• неговању матерњег језика /  говора 
с елементима националне културе (за 
припаднике националних мањина);

• првом страном језику (енглески или 
немачки);

*Тестирање спремности за полазак  
у школу и упис 

од 1. априла  до 31. маја 2022. године


