
Поштовани родитељи, 

 
Имајући у виду ситуацију с вирусом корона, а како би се избегле гужве по 

школама, ове године предвиђено је да упис и тестирање свог детета обавите 
једним доласком у школу. Заказивање термина уписа и тестирања могуће је од 
28. маја до 10. јула 2020. године електронским путем преко портала еУправа.  

 Родитељи који нису у могућности да то учине самостално термин 
ће моћи да закажу позивом на број 062/189-11-07, који ће бити доступан сваког 
радног дана од 10 до 11 сати.  

Ове године није потребно да приликом уписа достављате извод из 
матичне књиге рођених, доказ о лекарском прегледу детета и потврду 
о пребивалишту. Наведена документа школа прибавља по службеној 
дужности електронским путем, осим ако је лекарски преглед обављен пре 16. 
марта 2020. године или код приватног лекара. У том случају неопходно је да 
добијену потврду лично доставите школи.  

Оригинал уверења о похађању предшколског програма по добијању у 
вртићу сви родитељи у обавези су да доставе школи. 

У допису који сте добили од еУправе наведено је да време тестирања и 
упис у школу можете заказати само уколико сте већ обавили лекарски преглед 
детета или ћете то урадити до изабраног термина. Како бисмо у предвиђеном 
року истестирали све своје прваке, имате могућност да тестирање закажете и 
пре лекарског прегледа, ако је потребно дуже чекање да би се обавио. У том 
случају упис вашег детета окончаће се оног момента када обавите лекарски 
преглед и о томе нас обавестите. Због предстојећих радова на надоградњи и 
реконструкцији дела школског објекта апелујемо на родитеље да што пре 
закажу термин како бисмо тестирање свих првака обавили до почетка јула.   

 НАПОМЕНА: Наша школа ради на две локације – у матичном објекту у 
Новом Саду и у издвојеним одељењима у Ченеју. Понуђени термини за 17, 18. 
и 19. јун 2020. године  намењени су тестирању у Ченеју. Молимо вас да о 
томе водите рачуна приликом заказивања.  

 
За евентуалнa питања и недоумице можете с нама контактирати путем 

и-мејла  upisgundulic@gmail.com. 
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