ООУ„Кирил Пејчиновиќ“
-Кисела Вода, Скопје

Запишување на дете во
прво одделение
учебна 2022-2023 година

Запишувањето на детето во прво одделение
е регулирано со член 60, 61,62 и 63 од
Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна
Македонија бр.161/19 и 229/20).

„Во прво одделение на основното училиште родителот, односно
старателот е должен да го запише детето кое до крајот на
календарската година ќе наполни шест години
(деца родени 2016 година).“

„По исклучок, детето може да се запише во прво одделение,
доколку наполни шест години до 31 јануари наредната година,
по претходно барање од родителот, односно старателот и
добиено мислење од педагогот или психологот во училиштето.“

Запишувањето на детето во
прво одделение

Запишувањето на детето, на барање на родителот/старателот,
здравствената установа може да го одложи за една година ако се
утврди дека детето не е подготвено да оди на училиште.

Децата кои не се вклучени во настава, а се со надмината возраснa
граница, може да се запишат во основно училиште и за нив се
изготвуваат прилагодени наставни програми со кои ќе се овозможи
вклучување
во
соодветното
одделение
на
основното
образование.

Децата во прво одделение во основното
училиште се запишуваат во месец мај за
следната учебна година.

Запишувањето на детето во училиштето го врши тричлена
комисија составена од педагог или психолог или специјален
едукатор и рехабилитатор и наставник од редот на одделенските
наставници. Комисијата ја формира директорот на училиштето.

Потребни документи
за упис во прво одделение

 Извод од матична книга на родените
 Потврда за примените задолжителни вакцини за детето
издадена од надлежна здравствена установа
Потврда за офталмолошки преглед издадена од надлежна
здравствена установа
Потврда за стоматолошки преглед издадена од надлежна
здравствена установа
 При запишувањето на детето со попреченост во прво
одделение родителот/старателот е должен да достави и
мислење/функционален профил од комисијата за проценка на
деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и
здравствена поддршка според МКФ.

Поднесување на
документите

Поднесувањето на документите се врши:
 со физичко присуство кога ќе се врши интервјуто со детето

Време и место

 Уписот трае во месец мај (03.05 – 31.05.)

од 9:00 – 13:00 часот во просториите на училиштето
Интервјуто со ученикот ќе се реализира со физичко
присуство, со претходно закажување на термин, на долу
наведениот телефонски број кој е достапен од 08:00 до
15:00 часот

Контакт телефон 078/ 354 541

Реонизација

Родителот/старателот има право да го запише детето во основното
училиште во реонот во кој живее или каде што постојано престојува.
Родителот/старателот може да го запише детето во друго основно
училиште во истиот или друг реон ако за тоа има согласност од
училиштето во кое се запишува и од училиштето од реонот во кој
живее или каде што постојано престојува.
Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот
реон.
Oсновното училиште може да запише ученици од друг реон или од
друга општина само доколку има слободни места за запишување.

Училиште - нова средина

Со поаѓањето на училиште детето за прв пат се соочува со
одговорност, училишни обврски, и со нова организација на
животот. Покрај тоа се изложува на системот на вреднување,
натпреварување со можност за неуспех и критика.
Хронолошката зрелост не е единствен критериум за упис во
училиште.
Зрелоста за училиште опфаќа физичка и психичка зрелост
(емоционална и социјална зрелост и самостојност).

Препораки за родителите

Потенцирајте ја особеноста на своето дете! Поттикнете ја онаа
активност во која е успешно бидејќи на тој начин ќе ја зајакнете
неговата самостојност, создавајќи чувство на успех и мотивација и
за оние активности во кои е помалку успешно.
Развивајте кај детето позитивен став спрема училиштето!
Подгответе го детето на промените кои го очекуваат на преминот од
градинка во училиште.
Оставете му на детето време за игра! Преку игра детето најлесно
учи, се забавува и развива однесување насочено спрема целта, ја
разива моториката, фантазијата, концентрацијата, мислењето,
го збогатува говорот и вештините на комуникацијата.

Самостојност на детето
и грижа за себе

Детето созреано за училиште покажува самостојаност и грижа за
себе и за своите работи.
Самостојноста зависи од односот на родителот спрема потребите
и активностите на детето. Намалена сигурност во себе и помал
интерес за самостојно извршување на задачите се појавува ако
родителот работи се наместо детето.
Важна е позитивната реакција на родителот, пофалбата за секој
самостоен обид на детската активност, бидејќи на тој начин детето
развива чувство на сигурност и самодоверба, со што е мотивирано
за понатамошни настојувања во совладувањето на одредени
проблемски ситуации.

Жаклина Стојановска- педагог

