Обавештење о упису првака за шк.2016/17.годину

Поштовани родитељи,
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања
Основна школа ,,Димитрије Туцовић“ Јабучје, уписује у први разред
за школску2016/2017.год.,децу рођену од 01.марта 2009.године
закључно са 28.02.2010.године.
Упис и тестирање деце за полазак у први разред основне школе за
школску 2016/2017. годину ће се обавити у периоду од 01.04.2016.
до 30.6.2016. односно 31.08.2016. године.
За упис у први разред потребна су следећа документа:
* извод из матичне књиге рођених ;
*потврда да је дете похађало обавезни припремни предшколски
програм (издаје предшколска установа коју је дете похађало);
*потврда од надлежног педијатра о обављеном лекарском прегледу
за полазак у школу.
Тестирање за упис овогодишње генерације првака обавиће школски
педагог .На основу теста и интервуја са родитељима утврђује
се интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за
полазак у школу.

ДРАГИ РОДИТЕЉИ!
Ваше дете је на школском прагу. Помозите му да га пређе што лакше, са радошћу и
оптимизмом, оспособљено за оно што га чека, сигурно у себе, мотивисано за успех,
заинтересовано за учење.
КАКО?
1.

РАЗГОВАРАЈТЕ

И

ИГРАЈТЕ

СЕ

СА

СВОЈИМ

ДЕТЕТОМ

Кроз разговор са дететом, сазнајте какво мишљење има о школи, шта од ње очекује, има ли
представу какве активности се изводе у њој, која му још појашњења требају.
Објасните му разлику између вртића и школе, испричајте шта га све чека у њој, без
застрашивања,
али
и
без
улепшавања.
Играјте се школе. Будите ђак , а оно учитељ. Замените улоге. Помозите му да разреши
могуће недоумице.
2. ПРИПРЕМИТЕ КУТАК ЗА УЧЕЊЕ И ПРИБОР ЗА ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ
Простор за учење би требало припремити бар неколико месеци пре почетка школских
обавеза, како би дете постепено стицало навику места и развило тачност и одговорност. То
мора не бити засебна соба, довољан је један кутак у заједничкој просторији у којем ће дете
цртати,
листати
сликовнице,
сецкати...
Покажите му и то колико је важно да учествује у одабиру свега што је потребно за школу
(наравно, у складу са могућностима).
3. РАЗВИЈАЈТЕ САМОСТАЛНОСТ И САМОДИСЦИПЛИНУ
Нека уз вашу помоћ дете савлада активности као што су одржавање свог кутка и извршавање
прилагођених задатака код куће (скупљање играчака пред спавање и сл.). То је један од
предуслова
за
формирање
навика
за
учење.
Инсистирајте да се само облачи, везује пертле, усваја правилно хигијенске навике.
4. НАПРАВИТЕ ЗАЈЕДНИЧКИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ
Пред
сам
полазак
у
школу,
направите
распоред
дневних
активности.
Унесите све активности – од буђења, до времена за дружење и одласка на спавање. Дете
тако стиче навику да увек учи у одређено време, чиме се побољшава пажња и концентрација.
5. ИЗНЕСИТЕ ПОЗИТИВНЕ СТАВОВЕ О ШКОЛИ
Веома је важно да се пред дететом изражава позитивно мишљење о школи и да своје дилеме
и
страхове
не
показујете
пред
њим.
Немојте градити слику идеалног учитеља, већ слику реалног човека који помаже деци да
науче многе занимљиве ствари. Не мора да значи да ако је детету комшије ''одговарао'' један
учитељ, да ће тако бити и са Вашим дететом. Сви ће научити да читају, пишу, рачунају,
позитивно размишљају, друже се. А деца су, ако нису у питању екстремне ситуације,
прилагодљива, навикну се и на различите типове учитеља и на различите начине учења.
Према томе – ОПРЕЗ!!! Ако се и поведе разговор о овим темама, трудите се да будући првак
не буде учесник разговора.

6. ПОКАЖИТЕ ЕМОЦИЈЕ И БУДИТЕ ПОДРШКА СВОМ ДЕТЕТУ
Најважније од свега јесте безгранично показивање емоција. Покажите детету колико сте
срећни и поносни на њега што креће у школу, покажите да га цените и прихватате, да
уважавате
и
његова
интересовања
и
способности.
Будите умерени са негативним критикама јер оне продубљују осећај несигурности и
неуспеха. Похвалите га кад нешто добро уради и кад се труди. Будите особа од поверења за
своје дете, пружите му родитељску сигурност, покажите спремност да помогнете у решавању
тешкоћа.
Много
стрпљења
и
среће
на
путу
ка
стицању
знања!
Увек смо спремни за сарадњу, спремни смо да помогнемо, јер ту смо због ВАШЕ и НАШЕ деце.

Подсетник за родитеље

Не штитите дете од живота,научите га да се суочи с њим.
Дете треба да разуме да живот носи радост,али и проблеме и да ће
наилазити на разне препреке у животу.
Научите своје дете да се суочава са проблемима ,подстичите га да
тражи,преиспитује
решења,па и да тражи помоћ у њиховом решавању,а не да бежи од њих!
Деца која имају развијен осећај самопоуздања боље се одупиру
различитим
животним искушењима,укључујући и негативан притисак вршњачке
групе.
Оспособите дете да разуме свет у коме живи,интересе и потребе других .

Научите га да се критички односи према порукама које му се упућују,
селективно прима , проверава и прихвата информације које добија од
вршњака.
Оспособите га да одреди своје циљеве и само доноси одлуке.
У адолесценцији дете има потребу да буде поштовано од своје околине.
Омогућите му да се потврди у породици.
Дајте му задужења примерена његовом узрасту;извршење ових дужности
може помоћи да се дете докаже као зрело,да развије осећај одговорности.
Не дозволите да се “потврђује” на самоуништавајући начин,узимајући
цигарете,дрогу или алкохол.

Учешће детета у обавезама породичног живота је добар начин да дете
развије осећај самопоштовања и сигурности.
Немојте никада урадити уместо њега оно што дете може да уради само!
Успоставите правила понашања у кући.
Да ли сте сигурни да дете зна шта се од њега очекује,да добро разуме шта
је дозвољено,а шта не?
Границе прихватљивог понашања морају бити одређене унапред,а
последице познате.
Будите доследни у спровођењу ових правила.
Разговарајте са својим дететом.Многа деца се жале да родитељи
целокупно интересовање за њих своде на два питања:
Да ли си гладан? и Како је било у школи?
Можете ли очекивати да ће дете тражити ваш савет и подршку у
озбиљним ситуацијама,ако не водите разговоре о свакодневним
догађајима,посебно о његовим осећањима, догађајима, проблемима?
Научите да слушате,трудите се да разумете потребе детета и реагујете на
прихватљив начин.Избегавајте придике.
Разговор усмерите тако да дете само закључи оно што бисте желели да му
поручите.
Будите искрени,чак и када немате све потребне одговоре.Од тога зависи
колико ће вам дете веровати.
Научите да живите са својим дететом,не поред њега.
Увек будите свесни да сте му Ви најбољи пријатељ и да сте му потребни.
Научите да га саслушате и разумете,не само да сте његов хранилац и
заштитник.
Нађите времена да сваког дана одређено време проведете са својим
дететом,уживајте у игри,у разговору,куповини,сређивању стана…..
Имајте у виду да људе уједињује све оно у чему заједнички уживају .

