
 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

„ВУК КАРАЏИЋ“ 

ШАБАЦ 

 

Вас обавештава о условима уписа Вашег детета 
 

 

у ПРВИ РАЗРЕД основне школе 

школске 2015/2016. године. 
 

 Упис у први разред основне школе школске 2015/2016. године је 

обавезан за децу рођену у периоду од 1. марта 2008. године до 1. марта 

2009. године.  

 Овим путем Вас обавештавамо да су Вам за упис потребна следећа 

документа: 

 

1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ 

 

2. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ (које добијате након извршеног 

систематског прегледа Вашег детета) 

 

3. УВЕРЕЊЕ ДА ЈЕ ДЕТЕ ПОХАЂАЛО ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ (ово уверење можете накнадно доставити). 

 

Упис се врши код секретара школе, сваког радног дана од 8.00 до 

15.00 часова. Ако Ваше дете похађа припремни предшколски 

програм у оквиру наше школе, документацију за упис можете 

предати васпитачици Вашег детета. О термину за тестирање нашег 

будућег првака ћете бити накнадно обавештени.  



 
Неки од разлога зашто да Ваше дете постане наш ђак: 

 
 100% стручни наставни кадар 

 кабинетска настава 

 опремљен дигитални кабинет 

 седам мултимедијалних учионица (опремљене LCD телевизорима, 

рачунаром, приступ интернету) 

 спортски терени, сала за физичко васпитање 

 школско двориште са пространим зеленим површинама 

 богато опремљена школска библиотека 

 зубна амбуланта 

 настава енглеског језика од 1. до 8. разреда 

 настава француског језика од 5. до 8. разреда 

 традиционалне школске манифестације: Дан школе, Свети Сава, 

Новогодишња журка, Новогодишњи маскенбал... 

 учешће у градским манифестацијама: Чивијашки карневал, разне 

смотре и такмичења 

 учешће у манифестацијама на нивоу републике: Крчаг – смотра 

народне традиције, Витезово пролеће, Ускршњи сабори... 

 у госте нам долазе глумци, песници... (располажемо правом 

„позоришном бином“) 

 ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК – са децом ради професор разредне 

наставе, у боравку се деци обезбеђује доручак, а у договору са 

родитељима и ручак, који припрема ПУ „Наше дете“ у складу са 

прописаним стандардима, ученици имају време предвиђено за 

учење и игру 

 ШКОЛА ОТВОРЕНИХ ВРАТА – сваке суботе наша школа је 

отворена за своје ученике: тада се углавном одржавају спортске 

активности, слободне активности... 

 у оквиру школе налазе се и дечји вртић и предшколско, што је 

идеално решење за Вас у случају да имате и млађе дете. 

 

 

О Ч Е К У Ј Е М О         В А С! 


