Поштовани родитељи,
Министарсво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је припремило нове процедуре за
упис деце у први разред основне школе за школску 2021/22. годину
У складу са тим обавештавамо Вас о следећем:
- У први разред основне школе уписују се деца рођена од 01.3.2014. године до 28.2.2015. године
- Превремени упис у први разред – деца рођена од 1.3.2015.године до 1.9.2015.године
- Родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за
школску 2021/22. годину од 22.3.2021.године до 28.5.2021.године биће доступна услуга еЗаказивање
термина за упис и тестирање детета у ОШ
- У колико род итељ/ законски заступник не жели д а д а закаже термин електронским путем, већ се одлучи
да то школа уради уместо њега, може :
1.Послати пријаву на мејл школе upisprvaka.osjerkovic@gmail.com са следећим подацима:
-име и презиме детета
-ЈМБГ детета
-име и презиме мајке/другог законског заступника
- ЈМБГ мајке/другог законског заступника
-име и презиме оца/другог законског заступника
- ЈМБГ оца/другог законског заступника
-број мобилног телефона на који Вас школа може контактирати
-адреса на коју је дете пријављено према пријави о пребивалишту и то:
- Улица и број
-Општина
-Поштански број
-мејл адреса на коју можете примати обавештења
2. Послати СМС поруку која садржи горе наведене потребне податке, на тел: 064 88 35 153 у периоду од
09-15 часова.
НАКОН Ч ЕГА ЋЕ РОДИТ ЕЉЕ КОНТАКТИРАТИ ПСИХОЛОГ ИЛ И ПЕДАГОГ ШКОЛЕ РАДИ
ДОГОВОРА ОКО ТЕРМИНА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ДЕТЕТА ЗА УПИС У ОШ.
- род итељ/законски заступник детета не подноси било какву документацију за упис детета у први разред
основне школе у папирном облику- подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта ,
потврде о лекарском преглед у, потврд у о похађању обавезног пред школског програма, већ се исте
прибављају електронским путем.
Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара , биће потребно да родитељ потврду о
обављеном лекарском прегледу у папирном облику донесе у школу.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је под ршку родитељима 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 контакт телефон 011/7350557

