


Основна школа “Јован Јовановић Змај” 

Ковин ће и ове године широм отворити  врата за      
све своје будуће ђаке.

Поред наших учитеља 

Јелице Петковић и Божидара Анђелкова,

наше будуће ђаке дочекаће и 

директор школе Марко Рајковић, наставница
енглеског језика Драгана Јаћимовић, учитељица у 
продуженом боравку Веронка Трајковски и

психолог школе Жаклина Петковић.



Ова презентација је припремљена са намером да 
помогнемо вашем детету да се припреми за полазак 

у школу. 

За децу је то веома важан корак у њиховом животу –
корак у одрастање, прихватање обавеза, и што је 

најважније, њихово сазревање.



Много је различитих емоција које 

прожимају личност вашег детета, јер је то сусрет са 
нечим новим и непознатим.  Вашем детету је 
неопходна ваша помоћ и разумевање.



Да бисмо што боље припремили дете 

за школу, треба да бринемо о аспектима дечјег  
развоја.

Након најзначајнијих информација о упису ваше 
деце у школу, пружићемо вам и информације о 
аспектима дечјег развоја, као и о улози свих нас у 
подстицању правилног развоја детета. 



Информације о упису у школску 
2023/2024. годину:
 У први разред уписују се деца која су рођена у периоду од 1. 

марта 2016. до 31. децембра 2016. године и у јануару и 
фебруару 2017. године;

 На изузетан захтев родитеља могуће је уписати млађе дете 
(од 6  до 6,5 година старости), уз неопходну проверу 
спремности детета од стране психолога; 

 У нашој школи упис обавља школски психолог на основу 
Извода из матичне књиге рођених. Том приликом добијате 
информације о достављању остале неопходне документације, 
као и о испитивању детета пред полазак у школу;

 Упис у први разред почиње 25. јануара и траје до 30. априла 
(по позиву општинске управе), уколико је дете са подручја 
школе;



 Родитељ може да одабере школу 

за своје дете и тада је у обавези да поднесе Захтев 
изабраној школи најкасније до 1. фебруара;

 Испитивање детета уписаног у школу(његову 
социјално – емоционалну и интелектуалну 
зрелост)  врши психолог школе применом 
стандардних поступака и инструмената, по позиву  
школе у коју је дете уписано;



Најчешће дилеме родитеља:

 Како ће се моје дете уклопити међу вршњаке?

 Да ли ће успети да савлада све што се од њега 
очекује?

 Да ли се и колико разликује од друге деце?

 Да ли ће учитељ/ица имати довољно разумевања за 
моје дете?

 Да ли је моје дете довољно добро?

 Да ли ће успети да научи да чита и пише?...



Сазревање деце је индивидуално 

(нека деца сазревају брже, друга спорије), али ипак 
постоје одређене норме развоја, као оријентациона 
основа за то шта дете у одређеном узрасту треба и 
може да постигне.



 Школа (друштво) поставља пред децу 

одређене захтеве које треба да савладају кроз 
школско учење.

 Спремност за школу односи се на различите 
аспекте дечјег развоја који омогућавају 
задовољавање тих захтева, па тако говоримо о:

- Физичкој

- Социјално – емоционалној и

- Интелектуалној (когнитивној) спремности за 

школу;





 Физичку спремност детета испитује 

педијатар.

- Дете треба да је здраво и да задовољава бар 
минимум стандарда за висину, тежину и 
пропорције тела. 

- Дечија чула (вид , слух) треба нормално да 
функционишу, уколико је потребно уз корекцију 
(наочаре, слушни апарат, и сл.)



 Социјално - емоционална зрелост 

олакшава детету прихватање школског 

живота и обавеза, а све је више доказа о њеној 
важности за школски успех.

 Она подразумева да је дете способно: 

- да се одвоји од родитеља;

- успешно комуницира са вршњацима и одраслима;

- сарађује са вршњацима и усклађује своје жеље са  

циљевима и потребама групе;



Интелектуална (когнитивна) зрелост 
подразумева:

- Одређену развијеност говора, мишљења и  
опажања, као и памћења;

- Могућност одржавања и усмеравања пажње, бар на 
одређено време;



Савети за припрему детета 

за полазак у школу



 Никада немојте дете плашити школом;

 Довољно је да га осамосталите у бризи за себе:

- У културно – хигијенским навикама при јелу,   

облачењу и бризи за своје ствари ...

- Научити га неким важним стварима: име и  

презиме родитеља, адресу, број телефона и   

сигуран пут од куће до школе;

- Све остало препустите учитељима!

- Не форсирати дете да учи читање и писање, јер то  

је деци најмањи од свих проблема;



 Добар старт у школи има дете које:

- верује у себе, има довољно самопоуздања;

- зна да се заузме за себе;

- поноси се успехом и подноси неуспех;

- зна да  се договара и поштује правила; 

- помаже друговима и дели са њима  ...



 Свакодневно разговарајте са својим 

дететом и слушајте га, јер је слушање најбољи 
начин да схватите о чему размишља и како се осећа 
ваше дете;

 Одвојите време које ћете квалитетно проводити са 
својим дететом: заједничко гледање филма, читајте 
му, идите заједно у позориште, биоскоп, зоо врт ...

 Најбоља припрема детета за школу одвија се путем 
заједничких игара и активности. Увек морамо 
имати на уму да је сваком детету игра потребна. 
Оно у игри најлакше учи, опушта се, забавља, 
развија моторику, машту, мишљење, обогаћује 
говор ...



Препоруке за заједничке активности 

и игре:

- Друштвене игре 

- Цртање, бојење ...

- Говорне игре: 

- - “На слово на слово” – наброј све речи на слово __

- - “Шта све може бити плаве боје?”

- - “Које је воће црвене боје?”

- - Наброј три домаће животиње које почињу на 

- слово К;

- - Наброј дивље животиње на слово М;

- - Наброј дане у недељи;

- - Које годишње доба следи пре лета?

- - Супротности (велико – мало; уско – широко)

- - Како се зове човек који учи децу?

- - Дотакни левом руком десно уво ...

- - Покажи црни круг унутар белог квадрата;

- - Које гласове чујеш у  речи М А Ч К А ? и сл.



Поруке 
родитељима



 Силом се ништа не постиже;

 Будите доследни;

 Све што дете може да уради само, препустите њему;

 Критикујте дечије понашање и поступке насамо;

 Хвалите дете када уради нешто добро;

 Деца воле да експериментишу, тако уче;

 Будите стрпљиви са децом;



 Помозите им да нађу одговоре на сва 

питања, подстичите њихову радозналост;

 Не упоређујте своје дете са другима, јер је оно своје,  
поштујте њихову различитост ;

 Упамтите: Дете више учи из примера него под 
притиском

 И најважније од свега 

Деци је неопходна ваша љубав!



Срећан полазак у школу, 

желе вам

учитељи будућих првака – Боле и Јелица, 

наставница Драгана, учитељица Веронка, психолог и 
директор школе



Презентацију припремили:
Мирјана Милошевић
Лучија Трифуновић
Лидија Павловић


