ПБАВЕШТЕОЕ ЗА РПДИТЕЉЕ /ДРУГЕ ЗАКПНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ
ЧИЈА ДЕЦА ППЛАЗЕ У ПРВИ РАЗРЕД
У СЕПТЕМБРУ 2021. гпдине

Ппштпвани рпдитељи,
Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа прпписанп је да се у први разред
пснпвне шкпле уписује свакп дете кпје дп ппчетка шкплске гпдине има најмаое шест и пп гпдина, а
највише седам и пп гпдина, пднпснп СВА деца рпђена пд 1.3.2014. дп 28.2.2015. гпдине.
Шкпла је дужна да упище свакп дете са ппдрушја щкпле, пднпснп шкпла треба да пмпгући
упис и шкплпваое све деце кпја теритпријалнп припадају шкпли, а кпја су стасала за пплазак у
пснпвну шкплу.
Упис ученика ће бити спрпведен пп следећем плану:
1. Пријављиваое деце стасале за упис у први разред
 Време: фебруар – март 2021. гпдине
 Пријављиваое деце кпја ппхађају припремни предшкплски прпграм пбавља се у сарадои
васпитача и шкпле. Наша шкпла је прикупила ппдатке п деци кпја пплазе у први разред шкплске
2021/2022. гпдине, а кпја живе у Впјки и Кроешевцима.
 Пријављиваое деце кпја ппхађају припремни предшкплски прпграм у некпм другпм месту
пбављају рпдитељи/други закпнски заступници кпд педагпга и секретара шкпле.

2. Заказиваое термина за упис и испитиваое детета
 Време: март – мај 2021. гпдине
 Заказиваое термина врши се прекп услуге еЗаказиваое термина за упис и тестираое детета
у ОШ
 Заказиваое термина мпгу да врше пвлашћена лица шкпле или рпдитељи/други закпнски
заступници детета (пд 22.3.2021. гпдине).
 У дпгпвпру са васпитачима, а у циљу плакшаваоа активнпсти рпдитеља у вези са уписпм деце у
први разред, заказиваое термина за упис и испитиваое деце за пплазак у щкплу, у име
рпдитеља/других закпнских заступника, пбавиће пвлащћена лица щкпле.
 Рпдитељи ће, прекп васпитача, бити пбавештени п заказаним терминима.

3. Упис све деце у щкплу
 Време: 1. април – 31. мај 2021. гпдине
 Дпкументација:
Рпдитељи/други закпнски заступници приликпм уписа детета у први разред не дпстављају
щкпли ниједан дпкумент у папирнпм пблику, већ се пни прибављају у шкпли, електрпнским путем
(извпди из матичних коига рпђених, евиденције пребивалишта, пптврде п пбављеним лекарским
прегледима, пптврде п завршенпм пбавезнпм припремнпм предшкплскпм прпграму), уз сагласнпст
рпдитеља/другпг закпнскпг заступника.
Акп је је лекарски преглед детета пбављен кпд приватнпг лекара, пнда је пптребнп да
рпдитељ/други закпнски заступник извештај лекара дпнесе у шкплу.
Рпдитељи/други закпнски заступници наведена дпкумента мпгу, пп сппственпм избпру, да
дпставе шкпли и у папирнпј фпрми. У тпм случају дететпв извпд из матичне коиге рпђених мпже
бити старији пд 6 месеци.

4. Испитиваое деце
 Време: 1. април – 31. мај 2021. гпдине
 Истпг дана када се пбавља упис у шкплу, педагпг врши испитиваое детета.
 ПБАВЕЗНП ЈЕ ДА ДЕТЕ ДПЂЕ У ПРАТОИ БАР ЈЕДНПГ РПДИТЕЉА/ДРУГПГ ЗАКПНСКПГ
ЗАСТУПНИКА!!!
С пбзирпм на епидемиплпшку ситуацију, мплимп све рпдитеље/друге закпнске заступнике деце да
на упис и испитиваое дпђу у заказанп време, ппштујући све мере здравствене заштите:
 Пптребнп је да и дете и рпдитељ/други закпнски заступник у шкплу дпђу здрави
 И дете и рпдитељ/други закпнски заступник, све време бправка у прпстпријама шкпле, треба
да нпсе защтитну маску и да пдржавају адекватну дистанцу у пднпсу на ученике и заппслене
у шкпли
 Рпдитељ/други закпнски заступник, приликпм уласка у шкплу, треба да се пбрати пдгпвпрнпј
пспби кпја ће га упутити дп канцеларије педагпга
О евентуалним непредвиђеним изменама у планираним активнпстима рпдитељи/други закпнски
заступници ће бити на време пбавештени.
Телефпн ПШ «Милан Хачић» 2301 – 014.
Хвала на сарадои
Педагпг Бранислава Радишић

