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УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

Упис деце у први разред почиње  1.  априла и траје до 31. маја 2019. године, односно 

до попуне максималног броја ученика које школа може да упише. 

Школа ове године има могућност да упише четири одељења првог разреда, два одељења 

целодневне и два одељења класичне наставе. 

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске 

године има најмање шест и по, а највише седам и по година, односно деца рођена у 

периоду од 1. марта 2012. године до 28. фебруара 2013. године.  

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог, односно педагог школе на 

матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од 

надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се 

испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог 

националног савета националне мањине. 

За превремени упис могу се пријавити  и деца рођена од  1. марта  до  31. августа. 

2013. године. 

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере 

спремности за полазак у школу. 

Проверу спремности детета врши психолог, односно педагог школе применом стандардних 

поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне 

организације. 

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у 

први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере 

знања. Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, 

педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес 

детета. 

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. 

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу 

са просторним и кадровским могућностима школе. 

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да 

упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће 

календарске године у којој се врши упис. 

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци 

по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске 

године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са 

просторним, кадровским и финансијским могућностима школе. 

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе радним данима у периоду 

од 830 до 1400 часова. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА: 

 

1. Извод из матичне књиге рођених (може копија, а може и старији од шест месеци) 

2. Доказ о здравственом прегледу детета 

3. Доказ о похађању припремно предшколског програма 

4. Доказ о пријави пребивалишта 

 

*Родитељи заинтерсовани за упис детета у целодневну наставу треба да доставе и 

потврду о запослењу. 

 

                                                                                                                                           Директор школе 

 

__________________ 

    Његош Зејак 


