УПОЗНАЈТЕ НАШУ ШКОЛУ




У школи постоје бројне
секције, организују се
припремна, допунска и
додатна настава,
радионице,
хуманитарне акције,
излети, екскурзије,
посете установама
културе, екскурзије и
настава у природи








ПРЕДМЕТИ
у првом разреду:
Математика
Српски језик
Физичко и здравствено
васпитање
Музичка култура
Ликовна култура
Енглески језик
Свет око нас
Дигитални свет
Веронаука или грађанско
васпитање
УЏБЕНИЦИ
Информација о бесплатним и
листа изабраних уџбеника за
1. разред налази
се на сајту школе

Учитељи користе
савремена наставна
средства и активне методе

Развијамо осећај
заједништва и
креативност ученика

За ученике се у школи одржавају бројна предавања на
тему вршњачког насиља, безбедности на интернету,
малолетничке деликвенције, зависности,
репродуктивног здравља, заштите животне средине ...
За родитеље сваке године организујемо
циклус предавања

“Мала школа родитељствa четвртком у 18:45”

ПОЛАЗАК У 1. РАЗРЕД
* Упис ђака првака за школску 2020/21. годину почиње у
четвртак, 1.4. и траје до 31. 5. 2021. године.
* Родитељи могу уписати дете у 1. разред до 31. 8. текуће године,
али је препорука да због благовременог и формирања
уједначених одељења, као и предстојећих обавеза педагога и
психолога, упис обавите у назначеном року.
* Пријава за упис детета у први разред врши се попуњавањем
пријаве на сајту школе, а од 1. априла и путем Портала еУправе,
где се поред пријаве врши и заказивање термина теститања.

УПОЗНАЈТЕ НАШУ ШКОЛУ
Прва огледна школа и једна од
најстаријих школа у Србији.

Потребна документа
Захваљујући пријави родитеља на порталу еУправа
овлaшћeнo лицe - сeкрeтaр шкoлe у складу са законом
службеним путем прибавља документацију: извoд из
мaтичнe књигe рoђeних, приjaву прeбивaлиштa, дoкaз
o здрaвствeнoм прeглeду дeтeтa и увeрeњe o пoхaђaњу
припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa. Изузетно, у случају
обављања лекарског прегледа у приватној здравственој
установи потребно је потврду донети у школу.
Тестирање
Тестирање спремности детета за полазак у школу обављају
психолог и педагог школе стандардизованим тестом помоћу кога се
врши процена општег нивоа психофизичког развоја детета.
Ситуација тестирања подразумева попуњавање упитника о
основним подацим о породици и досадашњем дечијем развоју,
тестирање детета (у просеку 30 минута) и давање повратне
информације родитељу.

У својој дугој традицији
од 176 година, школа је
променила две општине,

Од 1968. године налази се
на Новом Београду на
садашњој локацији.

Од 2004. године
поново носи назив
‘’Краљ Александар I’’

 Настава се организује у две смене, тзв. плавој и црвеној
смени

 У школи се од првог до осмог разреда учи енглески језик, а
од петог до осмог разреда учи се и немачки језик

 За ученике првог и другог разреда постоји продужени

боравак за који је обезбеђен посебан простор, учионице и
сала

Формирање “уједначених
одељења’”
Након тестирања, педагошкопсихолошка служба приступа
формирању уједначених
одељења, чији је циљ
образовање приближно истих
одељења по саставу у погледу
свих значајних чинилаца, како
би се свој деци омогућила иста
полазна основа за одвијање
васпитно-образовног процеса.

 За ученике првог и другог разреда који иду у боравак
организује се ручак у школској трпезарији

БЕЗБЕДНОСТ
Молимо родитеље да на



Низ година уназад ОШ ‘’Краљ Александар I’’ налази се по
укупним резултатима ученика на завршном испиту у
самом врху основних школа у Београду и Србији!

тестирање доведу
искључиво здраву децу,
односно да у случају

Контакт телефони
за додатне информације:

педагог школе:
064/876-39-56
психолог школе:
064/876-39-57
Контакт мејл:

skolakralj@gmail.com

www.skolakraljaleksandar.edu.rs

ОШ “КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

болести, родитеља или
детета закажу нови термин
тестирања, како би
обезбедили несметан ток
уписа ученика у 1. разред!
Ношење маски обавезно је и
за родитеље и за дете!

ОШ ''Краљ Александар I''
Алексиначких рудара 22
11070 Нови Београд
Контакт: 011/7701920
011/2670555 (ф)
skolakralj@gmail.com

Учитељи у продуженом боравку имају веома
важну
улогу у школском животу и раду детета,
а та улога се огледа у:









развијању и неговању радних навика




развијању осећаја одговорности и испуњавању обавеза





усмеравању на културне изразе у комуникацији

развоју свих потенцијала детета
усмеравању ка самосталном раду и учењу
подржавању и упућивању ка вршњачком учењу

БОРАВАК ПО МЕРИ ДЕТЕТА
Рад у продуженом боравку одвија се кроз реализацију
часова учења и израде домаћих задатака, слободних
активности и слободног времена

Обележавамо и учествујемо
у прославама: Ускрса, Нове
године, Дана школе,
школске славе Свети Сава ...

Успешно решавамо домаће задатке и вежбамо

развијању моторичких способности
развијању и неговању језичке и математичке писмености

Ускрс

правилном усмеравању за коришћење школске
библиотеке: читање лектире, књига за децу и дечје
штампе
примени правила о лепом понашању током боравка у
школској трпезарији

Прилагођавамо рад индивидуалним потребама ученика

учењу вештина спортског прихватања победе и пораза
подстицању на самоорганизовање групе на заједничке
игре
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Улепшавамо простор у коме боравимо

Организујемо шетње, посете музеју, зоо врту,
позоришту, продајне базаре ...

Омиљени начин рада
међу децом– вршњачко
учење

Продајни базар

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ:
ПРЕ ПОДНЕ:

ПОСЛЕ ПОДНЕ:

 пријем деце

 долазак деце са редовне

 слободне активности
 велики одмор
 часови учења

наставе

 ручак
 слободно време за игру и
дружење

 ручак

 часови учења

 слободно време за игру и

 велики одмор

дружење

 одлазак на наставу

Посета музеју

 слободне активности
 одлазак деце кући

Зоо врт

