
Ош „,Краљ 
Александар I”

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

енглески језик од 1. разреда и 
 немачки језик од 5. разреда.

за ученике 1. и 2. 
разреда постоји продужени боравак уз

могићност ручка.
  

Радно време
продуженог

боравка 
7:00 - 17:30

ПОЛАЗАК У 1.
РАЗРЕД

Упис ђака првака за школску 2023/24.
годину почиње у суботу

 1.4. и траје до 31. 5. 2023.  
Пријава за упис детета у 1. разред

обавља се путем Е - управе, где се врши
и заказивање термина тестирања. 

Заинтересованост за упис детета у нашу
школу можете изразити и попуњавањем

пријаве на сајту школе.

тестирање
тестирање спремности детета за

 полазак у школу обављају психолог
и педагог школе стандардизованим

тестом за процену нивоа
психофизичког развоја детета. 

тестирање се састоји од
попуњавања упитника са основним

подацима, тестирања детета (30
минута) и давања повратне

информације родитељу.

 

контакт телефон за додатне информације: 
    Педагог школе:  064/876-3956          психолог школе: 064/876-3957
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учимо кроз огледе

истражујемо у природи

учимо кроз игру

наши ђаци
задржавају

успех у
 средњој
 школи.

На основу укупних
резултата наших

ученика на 
завршном испиту 

ОШ "Краљ александар I”
се годинама налази у
самом врху основних
школа у Београду и

Србији!

ОТВОРЕНА ВРАТА 
   
 

15. март у 19:00  

 
 

захваљујући пријави
 родитеља

 на порталу е-управе, 
секретар школе 

прибавља документацију:
1.извод из матичне књиге рођених

    2. пријаву пребивалишта
лекарски преглед обавља здравствена

установа и по обављеном прегледу
издаје потврду родитељу.

предшколска установа издаје
 потврду о похађању 

предшколског програма. 
Родитељи потврде достављају 

школи (секретаријат).

  потребна
 документа

ош "краљ александар I"  
 Алексиначких рудара 22

11070  нови београд   
 011/2690-252     064/876-3954



зашто баш наша
школа?

активности у
 боравку

рад у продуженом боравку одвија се
кроз реализацију часова учења и

израде домаћих задатака,
 слободних активности
 и слободног времена.

У школи постоје бројне секције, 
организује се припремна, допунска и додатна настава,

радионице, хуманитарне акције, излети, екскурзије,
наставе у природи и посете установама културе.   

за родитеље сваке године
организујемо циклус предавања

"мала школа родитељства"
 

 ми смо Школа која препознаје и негује
таленте, промовише знање и развија свест о
другарству, правима и личној одговорности.

боравак по мери детета
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продужени
боравак, поред

учионице, поседује
и собу за игру и

опуштање. 
 

истражујемо,
читамо, плешемо, 

 уређујемо
учионице, боравимо

у природи.
забављамо се! 

 

пријем деце
слободне активности
велики одмор
часови учења
ручак
слободно време за игру
и дружење
одлазак на наставу

пре подне:
 

долазак деце са наставе
ручак
слободно време за игру и
дружење
часови учења
велики одмор
слободне активности
одлазак деце кући

после подне:
 

Инстаграм 
 страница

Фејсбук 
страница

Сајт 
школе

Радно време
продуженог

боравка 
7:00 - 17:30

користимо савремена наставна 
средства и активне методе. 

развијамо осећај заједништва и креативности
путем предавања о битним животним темама.

 

Ђаци наше школе  годинама доминрију на
Градским, општинским и републичким

такмичењима. 
у протеклој школској години освојили смо

преко 200 награда на свим нивоима!
 

најважнија нам је безбедност ваше деце!
школа је покривена савременим видео надзором.
поред дежурних наставника, о сигурности деце

брине наш школски полицајац.


