ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Поштовани родитељи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, с обзиром на
тренутну ситуацију у земљи, омогућило је нови начин уписа деце у први разред основне школе.
У складу са тим обавештавамо Вас:
Родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе
за школску 2020/2021. годину, од 1.4.2020.године биће омогућено да електронским путем искажу
интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко
Портала еУправа.
Услуга Исказивања интересовања за упис у основну школу има за циљ да школе евидентирају
заинтересованост родитеља/другог законског заступника за упис детета у њихову (одређену)
школу. На овај начин школе ће оквирно знати број ученика првог разреда у школској 2020/2021.
години што ће им између осталог омогућити бољу организацију образовно-васпитног рада.
Такође, на овај начин родитељи будућих првака остварују комуникацију са школом у коју ће
касније бити уписано њихово дете. Уколико родитељ и не искаже заинтересованост, на овај начин,
не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.
Након дефинисања уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
родитељима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послата
нотификација о датуму уписа у основну школу.
На порталу еУправа, по дефинисању датума уписа у основну школу, биће доступна услуга
еЗаказивање термина за упис и тестирање.
Услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање омогућиће родитељима да једним одласком у
школу заврше све активности везане за упис детета у школу. Преко апликације еУпис школа ће
извршити повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденција
пребивалишта и из ИЗИС-а о обављеном лекарском прегледу) и упис. Након уписа детета у школу
психолог, односно педагог школе вршиће испитивање - тестирање детата.
НАПОМЕНА: За пријављивање детата преко Портала еУправа биће Вам потребни следећи подаци:
Име, презиме, ЈМБГ, електронска адреса и број телефона родитеља и име, презиме и ЈМБГ за
дете. Такође молимо Вас да у пољу Напомена унесете: да ли уписујете дете у Издвојено одељење
на Забрежју (само они чије ће дете похађати наставу у Издвојеном одељењу на Забрежју) и да ли
сте заинтересовани да Ваше дете похађа продужени боравак.
Обавезу уписа детета у први разред основне школе имају сви родитељи/други законски
заступници чије је дете рођено у периоду од 1.3.2013. године до 28.2.2014. године.

Уколико се деси да родитељ/други закоснски заступник из било којих разлога не може да
приступи Порталу еУправа и обави потребне радње везане за упис, може нам се јавити на e-mail
адресе: osposavci@gmail.com или posavskipartizani@gmail.com, где ће уписати име и презиме
детета и број телефона родитеља/другог законског заступника, а школа ће даље контактирати
родитеља/другог законског заступника и помоћи око уписа.

Било би нам драго да Ваше дете буде ученик наше школе.
Хвала на указаном поверењу.

