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ОБАВЕШТЕЊЕ
О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА 2021/2022. ШКОЛСКУ ГОДИНУ
Упис у први разред основне школе обавезан је за децу која на дан
01.09.2021. године имају најмање 6 година и 6 месеци, а највише 7 година и 6
месеци (односно деца рођена од 1.03.2014. до 28.02.2015.год.). Упис детета у
школу врши секретар школе.
За упис су обавезни следећи документи: лекарска потврда да је дете
способно за упис у школу и уверење о похађању обавезног предшколског
програма (потврда да дете похађа предшколски програм се доставља приликом
уписа детета у школу, а уверење о завршеном предшколском програму се
доставља школи накнадно, након добијања истог у предшколској установи).
Приликом уписивања детета у школу обавезно је школи доставити
податак о јединственом матичном броју детета, јединственом матичном
броју родитеља и адреси становања (без наведених података нећемо бити у
могућности да приступимо е-бази података РС).
Упис детета у школу врши секретар школе. Испитивање уписане деце
(школско тестирање) пред полазак у школу врше психолог и педагог.
ЗАУЗИМАЊЕ ТЕРМИНА ЗА УПИС И ТЕСТИРАЊЕ БИЋЕ ПРЕКО ПОРТАЛА
Е-УПРАВЕ ИЛИ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ. РОДИТЕЉИ ЋЕ БИТИ
БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕШТЕНИ ПОСЕБНИМ ОБАВЕШТЕЊЕМ ОКО
15.03.2021.ГОДИНЕ (обавештење ће бити истакнуто на школи и на сајту школе).
Дете рођено од 1. марта до 31. августа 2015. године, а чији родитељи желе
да се оно раније упише у школу, родитељи пријављују психологу школе за
проверу спремности за полазак у школу. Проверу спремности ове деце врши
психолог школе применом стандардних поступака и инструмената у јуну месецу.
Школа може да на захтев родитеља упише и дете које територијално
припада другој школи, ако то дозвољавају просторне и организационе могућности
ове школе. За упис деце која територијално припадају другој школи, родитељ у
писaној форми подноси молбу за упис директору школе преко секретаријата
школе.
Упис деце у први разред по закону почиње 1. априла 2021.године и траје
до 31.05.2021.године. У јуну 2021.године школа ће уписивати децу у први разред
уколико буде преостало слободних места за упис.
Упис ће се обављати у предходно одређеним терминима уколико је обављен
лекарски преглед без којег није могуће уписати дете у школу.
Београд, фебруар 2021.године

УПРАВА ШКОЛЕ

