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ОБАВЕШТЕЊЕ
О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА 2017/2018. ШКОЛСКУ ГОДИНУ
Упис у први разред основне школе обавезан је за децу која на дан
01.09.2017. године имају најмање 6 година и 6 месеци, а највише 7 година и 6
месеци. Упис детета у школу врши секретар школе. За упис су обавезна
следећа документа за дете:
- извод из матичне књиге рођених (донети оригинал на увид и припремити
копију за школу),
- лекарску потврду да је дете способно за упис у школу,
- пријаву пребивалишта (оригинал на увид и копију за школу),
- уверење о похађању обавезног предшколског програма (доставља
се при упису детета у школу али може и накнадно).
Испитивање уписане деце (школско тестирање) пред полазак у школу врше
психолог и педагог. Након уписа родитељ ће бити обавештен о датуму и времену
тестирања.
Дете рођено од 1. марта до 31. августа 2011. године, а чији родитељи желе да се
оно раније упише у школу, родитељи пријављују школи за проверу спремности
за полазак у школу. Проверу спремности ове деце врши психолог школе
применом стандардних поступака и инструмената препоручених од стране
надлежног завода односно овлашћене стручне организације. Провера спремнисти
ове деце вршиће се 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 захтев за упис директору школе преко секретаријата
школе.
Упис деце у први разред почиње 1. априла 2017. године.
Упис се врши у времену од 9 до 13 часова радним даном
припремљена потребна документа за упис детета у школу.
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