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ОБАВЕШТЕЊЕ 
               О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,, ДУШАН РАДОВИЋ “ 

 

     У први разред уписују се деца рођена 2014. године и деца рођена јануара и фебруара 2015. године. 

Родитељи,односно законски заступници деце, која су рођена марта, априла, маја, јуна, јула и 

августа 2015. године, могу да их  пријаве  (ако желе да деца пођу раније у школу), а након провере 

спремности за полазак, под условом да похађају превремено и предшколски програм. 
 

Пријављивање је од 10. фебруа 2021.  године код секретара школе у                                 

времену од 08 – 15 часова ( телефоном 206 880) или код психолога,логопеда или  педагога од 15 – 

18 часова ( телефоном  217 321 ), мејлом (violeta.todorovic17@gmail.com) или лично у просторијама 

школе. 

 

 Пожељно је да родитељ приликом пријављивања зна ЈМБГ детета .Родитељ није у обавези да донесе извод из 

матичне књиге рођених детета. 

 

-Приликом уписа родитељ треба да се прелиминарно изјасни за један од два обавезна изборна програма:               

верска настава или грађанско васпитање.                                                                             

        -Школа нуди целодневну наставу(боравак), а заинтересовани се евидентирају приликом пријављивања . 

         -Школа нуди организовану набавку уџбеника за коју се родитељи изјашњавају приликом пријављивања . 

  

О ШКОЛИ : 

 

• Основна школа ,, Душан Радовић “ је основана 1989. године.  

• Тренутно броји 1445 ученика, распоређених у 53 одељењa  плус 3 предшколске групе са преко 50 

ученика.  

• За заинтересоване родитеље, у првом и другом разреду, настава је организована и кроз целодневну 

наставу( боравак). 

• Храна у боравку и ужина за ученике је из установе ,, Пчелица “. 

• Као први страни језик учи се енглески ( од првог разреда )  

а као други страни језик заступљен је италијански и немачки ( од петог разреда - изјашњавање ).   

• Школа поседује велико уређено школско двориште са спортским комплексом јединственим у 

Србији,а настава физичког се реализује и у малој сали и хали са 1000 седишта. 

• Амбуланта, са стоматологом се налази у школском објекту.  

• Музичка школа има своје истурено одељење у нашој школи ( солфеђо, клавир...),уторком ради 

школа за талентоване математичаре а поред тога још десетак спортских клубова има активности-

секције при нашој школи(фудбал,кошарка,одбојка,џудо,аикидо,гимнастика,плес,шах ,глума и др.)     

• У школи је 120 запослених, а ради се у две смене, са почетком у 8 и 14 сати.  

                                                      

                                                

                                                                                                                                  ДОБРО НАМ ДОШЛИ , 

                                                                                                                        Божидар Стошић, директор                                                                                                                                     
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