
ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ШКОЛЕ 

 

У понедељак 15. марта и у уторак 16. марта текуће године, наша школа је отворила своја 
врата будућим ученицима првог разреда и њиховим родитељима. Као и сваке године, овом  
приликом потрудили смо се да представимо наш рад и нашу школу у што бољем издању. 

Родитељи су имали прилику да сазнају све потребне информације у вези са уписом 
ученика у први разред, потребном документацијом и начином функционисања школе.  

Директорка школе, Светлана Милутиновић, је срдачно дочекала родитеље и сваком 
прваку пожелела добродошлицу у нашу школу. Представила је колеге, будуће учитеље 
првих разреда, школског психолога и секретара, као и саму школу.  

Секретар, Милка Љуштина, детаљно је упутила родитеље о упису детета у први разред, 
важним датумима и потребном процедуром. Такође, родитељима је дата информација о 
редовном ажурирању интернет странице школе, где ће моћи на време да се информишу о 
свим битним питањима за упис њихове деце у ОШ.  

Психолог, Гордана Блажовић, је са задовољством упутила родитеље на који начин ће 
протицати тестирање ученика и како је најбоље припремити дете за ту активност..  

Учитељи су разговарали са родитељима о свему што их је интересовало, а везано за сам 
наставни процес и припрему детета за полазак у школу. Родитељи су упућени у рад 
школе, како у редовним, тако и у отежаним околностима, бројем и називом предмета који 
се изучавају у 1. разреду, распоредом часова, организацијом продуженог боравка и 
исхраномученика у школи.  

У току трајања Отоврених врата школе, у холу је пројектован филм, који представља нашу 
школу и рад у њој, кроз приказе активности у раду секција и организованих радионица у 
току реализације тематског дана. 

Због епидемиолошке ситуације, Отворена врата школе су одржана у два термина, како 
бисмо испоштовали све мере превенције и опреза, а број родитеља који је улазио у хол 
школе је контролисало помоћно – техничко особље школе. 
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