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Упис у први разред
Упис ученика у први разред вршиће се у периоду од
17.2.2021. до 31.5.2021. године у канцеларији наших
стручних сарадника сваког радног дана од 8h до 17h.

За упис понети извод из матичне књиге рођених.

Упис у први разред обавезан је за децу рођену у
периоду од 1.марта 2014. до 28.фебруара 2015.

године.

Деца рођена у периоду од 1.марта до 31.августа 2015.
године могу да се упишу у школу на захтев родитеља

или старатеља и након провере спремности за
полазак у школу. Проверу спремности врше стручни

сарадници школе.

Упис у предшколске групе врши секретар школе.

Уписују се деца рођена у периоду од 1.марта до
28.фебруара 2016.године за упис је потребно понети

извод из матичне књиге рођених.



Целодневна
настава

Разлика између

целодневне наставе и

продуженог боравка

Целодневна настава у извесном смислу
растерећује децу јер су предмети
распоређни пре и поподне. Ученици који
похађају целодневну наставу школске
торбе у школу доносе у понедељак и кућама
их врате у петак. Родитељи који раде
могу довести своје дете већ у 7 сати ујутру у
школу где ће их сачекати дежурни
учитељ који ће се побринути да дете
пријатно проведе време до почетка наставе

Настава почиње у 8 сати и наставу изводе два

учитеља: један од 8h до 12h предаје: српски

језик, свет око нас и ликовну културу, а други од

12h до 15h предаје: математику, дигитални

свет, физичко васпитање и музичку културу.

Поред тога ученици имају и креативне активности
које су саставни део плана и програма целодневне
наставе. Наравно, распоред
часова је направљен тако да се смењују периоди
учења и слободних активности да
деца не осете велико оптерећење. У склопу
свакодневних активности обухваћени су
и доручак, ручак и ужина који стижу из „Пчелице“.
Разлика између целодневне наставе и продуженог
боравка је у организацији
рада, у продуженом боравку часови се заврше у
једној смени, а затим ученици
самостално изарђују домаће задатке уз надзор
дежурног учитеља, а школске торбе
свакодневно носе кући.

Целодневни боравак је много
занимљивији, лакше је
пратити градиво, увек има простора
како би се оно што је обрађено на часу
касније могло и проширити. Све
домаће задатке ученици заврше са
својим
учитељима током целодневне наставе
у школи.
Часови
се у целодневном боравку завршавају
до 15h, али ученици чији родитељи
раде дуже могу остати са дежурним
учитељем до 16h.



 

ШКОЛА СТАРА 118 
година у

строгом центру града

Данас је успешан спој историје и традиције, савременог и модерног.
Негујемо поверење, разумевање, добре међуљудске односе и
бавимо се васпитањем кроз систем правих вредности. Негујемо
мултикултуралност и толеранцију јер смо ми школа демократских
вредности. Пратимо иновациије у систему школства и подстичемо
жељу за едукацијом повећањем информисаности и опште културе
ученика настављајући вишедеценијску традицију наше школе. Улога
школе се никад не завршава са понудом школе и образовањем које
нуди, већ иде ван граница установе и утиче на друштвени, културни
и емотивни живот детета.



 

Примењују индивидуализован
приступ ученицима

различитим по способностма,
социоекономском статусу, културној

и језичкој
припадности како би сваком

ученику помогли да иде корак
испред себе. Ведрим

духом се увек једноставније нађу
решења. Учитељи који ове године

преузимају први разред су: Маја
Крстић, Драган Миленковић,

Данијела Тричковић и Радица
Ђорђевић.

 

Нашу школу карактерише
виссокообразован и веома

мотивисан
кадар. У млађим разредима ради
21 наставник разредне наставе и

педагошки
асистент, а у старијим разредима

42 предметна наставника.

Наши наставници разредне и
предметне наставе су искусни у

послу којим се баве, поседују
ауторитет и

континуирано се усавршавају, јако
су посвећени ученицима, стално

налазе нове и
креативне начине да ангажују и

мотивишу ученике, заинтересовани
су за добробит

деце коју васпитавају и образују.
Професионалци који заједнички са

вама раде на
одрастању и свеобухватном развоју

детета



Последњих година много смо
урадили на реновирању
просторија, скоро у свим
учионицама је нов намештај,
реновирани су нам тоалети
и школска трпезарија. Велику
пажњу посвећујемо хигијени
простора, а децу стално
подсећамо на важност њеног
одржавања.У ходницима су
ормарићи за ранчеве и јакне
за ученике млађих разреда.
Школа има два потпуно
опремљена дигитална
кабинета,
један за ученике млађих и
један за ученике старијих
разреда. У просторијама
боравка имамо лејзи бегове,
телевизор и пројекторе. Добро
опремљена школска
библиотека је веома лепо и
пријатно место где деца воле
да бораве и да
учествује у многобројним
активностима које се у њој
организују. Ту су и
амфитеатар с паметном
таблом, али и етно учионица
са скамијама са почетка
прошлог века.



Наша школа активно учествује у
многобројним пројектима кроз
чију реализацију доприносимо
модернизацији простора и
опреме, али и обезбеђујемо
подршку ученицима којима је
потребна. Ове године смо
захваљујући пројектима
обезбедили преко 30 таблета за
нашу децу, прошле године кроз
пројекат са НВО „Хелп“
најквалитетније ранчеве са
комплетним школским прибором
добило је 200 наших ученика.
Спроводимо и разне хуманитарне
акције и трудимо се да дискретно
помогнемо свакоме коме су
подршка и помоћ неопходни.



У својој средини истичемо се по
манифестацијама које организујемо
и пројектима које спроводимо, на тај
начин деца уче кроз игру на
занимљив и стимулативан начин,
сарађују у хетерогеним групама и
развијају тимски дух. Тако се стичу
трајна знања и ствара позитивно
радно окружење.

 

 

 

 



Наш труд и залагање препознати су
и награђени многим престижним
наградама у послењих неколико
година:

"Светосавска награда" 27.1.2018.

"Орден Светог цара Константина"
28.6.2018.

Награда града Ниша "11. јануар"
11.1.2019.

"Школа демократских вредности"
Савет Европе 

"Златна плакета ВМА"

"Школа без насиља" - повеља
Уницефа

"eTwinning škola"



R|R

Очекује вас висок ниво
подршке ученицима,
брига за свако дете и

одлична постигнућа на
такмичењима и

завршном испиту!


