ОБАВЕШТЕЊЕ О
УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ
2021/2022. ГОДИНУ
На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије број 610-00-00155/2021-07 од 08.03.2021. године обавештавамо
родитеље/законске заступнике деце о следећем:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима,
обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2021. године.
Родитељу односно другом законском заступнику деце која су стасала за упис у
први разреда основне школе за школску 2021/2022. годину, почев од 22. марта до
28. маја 2021. године биће доступна апликација еЗаказивање термина за упис и
тестирање детета у ОШ, преко које родитељи/законски заступници деце могу
електронски да закажу термин за упис и тестирање ( термине за упис и тестирање
за цео период уписа нуди школа ).
Потребно је да :
- Будете регистровани корисник, односно да имате креиран налог на државном
порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
- Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге – Образовање – еЗаказивање
термина у ОШ )
- Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада
Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не
дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14
дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу
електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате
школи и закажу нови термин.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку
родитељма у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ.
Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на
телефон контак центрук: 011/7350-557. Телефонска подршка доступна је од 22.
марта 2021.године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од
7.30 до 15.30 часова.
Уколико родитељ није у могућности да електронски закаже термин позваће школу
на следеће бројеве телефона:011//8416-439 и 069/141-08-14 и овлашћено лице
школе ће то учинити у име родитеља.
Контакт телефон за потврђивање термина тестирања-педагог школе:069/13-48-484
Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ у папирном обликуподаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог
информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским
путем, (али је неопходно да родитељ зна јединствени матични број детета)
Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно

да га родитељ/законски заступник донесе у школу. Такође, школа ће по службеној
дужности прибавити Уверење о похађању припремног предшколског програма.
Такође вас обавештавамо о следећем:
•

•

•

Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се
уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест ипо, а
највише седам ипо година.
То значи да се школске 2021/2022. године уписују сва деца рођена од 1. марта
2014. године до 28.02.2015. године. Родитељи односно други законски заступници
ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.
Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при
поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест ипо година. То се у школској
2021/2022. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2015. године.
Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности
за полазак у школу.

За даље информације о УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД пратите сајт школе,
(www.vozd.edu.rs)
(

УПРАВА ШКОЛЕ

