УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ
РАЗРЕД
у школској 2020/2021.
Упис деце у први разред основне школе, који традиционално почиње 1. априла,
ове године ће, због актуелне ситуације и ванредног стања, почети касније.
Упис ће се одвијати у следећа три корака:
1. ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ
Уместо уписа, родитељи и други законски заступници ће од среде, 1. априла 2020.
године, моћи да ступе у контакт са школом у коју желе да упишу своје дете преко нове
услуге „Исказивање интересовања за упис у основну школу“ на Порталу еУправа.
*Уколико родитељ не искаже заинтересованост за школу на описани електронски начин, не
доводи се у питање упис детета у први разред (упис ће моћи да обави при доласку у школу
по престанку ванредног стања).
*За децу чији си родитељи до 1. фебруара 2020. године поднели захтев школи за упис у први
разред а територијално нам не припадају ми ћемо на Порталу еУправа приступити новој
услузи „Исказивање интересовања за упис у основну школу“ и попунити тражене податке.

2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ УПИСА У ОСНОВНУ ШКОЛУ
Сви родитељи који буду користили електронску услугу на Порталу еУправа и искажу
заинтересованост за упис у основну школу биће обавештени о датуму уписа у основну
школу чим он буде дефинисан.
3. ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ТЕСТИРАЊА
По дефинисању датума уписа у основну школу, на Порталу еУправа биће доступна
услуга заказивања термина за упис и тестирање која ће вама родитељима омогућити
да једним доласком у школу завршите све процедуре око уписа детета, и то без
потребе доношења иједног документа, као и да обавите тестирање са психологом/
педагогом. Школе ће у унапређеној електронској услузи еУписа по службеној дужности
прибавити податке из матичне књиге рођених, из евиденције пребивалишта и из
здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу.
НАПОМЕНА: Поштовани родитељи, засад ћете моћи да обавите само први корак,
а преостали део уписа биће могућ када се стекну услови за то, у складу са
ситуацијом актуелном у нашој земљи.
За евентуалнa питања и недоумице можете с нама контактирати путем
и-мејла upisgundulic@gmail.com или телефона 062/189-11-07 (за позиве доступан
радним даном од 15 до 18 сати)
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