УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ
ОШ“ ЂУРА ЈАКШИЋ“ТОПОНИЦА
Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис
и тестирање детета у ОШ“Ђура Јакшић“ Топоница
Поштовани родитељи/законски заступници
ОШ “Ђура Јакшић“ Топоница вршиће упис деце у први разред школске 2022/2023 године у
периоду од 01.априла до 31.маја. 2022.године.
Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласни РС'', број
55/2013 ,101/2017,27/18 ,10/2019, 6/20 и 129/21) у први разред се уписују деца рођена
2015. године и деца рођена до 29.02.2016. год.
За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до
01.09.2016.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2022. године
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу
електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну
школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.
Потребно је да:
- Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за
електронску идентификацију eID.gov.rs
-

Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у
ОШ)

-

Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној
дужности, и то:
- Извод из матичне књиге рођених
-

Уверење о пребивалишту

-

Уверење о похађању припремног предшколског програма

-

Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.
Уколико родитељ није у могућности да закаже термин електронским путем, може да се обрати
школи, на телефон 012/266-396 , као би овлашћено лице школе у име родитеља могло да закаже
термин за тестирање детета кроз апликацију.
Термини за заказивање тестирања детета, биће омогућени на Порталу еУправа , а у складу са
распоредом ангажовања секретара школе.
УПРАВА ШКОЛЕ

