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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Упис деце у први разред основне школе, који традиционално почиње 1. априла, ове 

године ће, због актуелне ситуације и ванредног стања, почети касније. Уместо уписа, родитељи и 

други законски заступници ће од среде, 1. априла 2020. године бити у могућности да ступе у 

контакт са школом у коју желе да упишу своје дете. Наша школа припремила је нове процедуре 

регистровања деце, а од данас смо омогућили родитељима да пријаву изврше и путем 

јединственог, у сврху уписа креираног мејл налога: upisuprvibajic@gmail.com. На овај начин ћемо 

евидентирати заинтересованост родитеља да упишу дете у нашу школу, како бисмо оквирно 

знали, који број ђака можемо да очекујемо. 

 Потребно је да при слању електронске поште школи родитељи напишу следеће: Презиме 

детета, име родитеља, име детета, јмбг детета, мејл родитеља, телефонски контакт родитеља. Ми 

у школи ћемо унети у систем податке о деци и у унапређеној електронској услузи, по службеној 

дужности прибавити податке из матичне књиге рођених, из евиденције пребивалишта и из 

здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу. Тиме ћемо омогућити 

родитељима да у заказаном термину, једним доласком у школу заврше све процедуре око уписа 

детета и то без потребе доношења иједног документа. Након уписа детета у школу, истог дана, 

психолог, односно педагог школе вршиће тестирање и обавиће разговор са дететом. 

Школа ће о приступу новој мејл адреси обавестити родитеље видним истицањем 

информације на улазним вратима школе, предшколској установи, месним заједницама, интернет 

страници школе и путем комуникације између родитеља и радника школе.  

Уколико Вас неко од родитеља или законских заступника буде контактирао, упутите их на 

претходно наведена средства информисања у погледу уписа у први разред. Зашто није на одмет 

све ово Вам написати? Из једноставног разлога јер родитељи имају могућност у складу са законом  

да поднесу захтев школи, којој територијално не припадају. Да се не би одлучили на овај корак, 

због евентуалне неинформисаности у датом моменту, специфичном и јединственом до сада, 

есенциално је да будемо на висини задатка. Прваци су нам потребни у оптималном броју. 

Радио Телевизија Војводине од данас је покренула страницу на свом сајту намењену 

припремама за малу матуру. Реч је о екранизованим, решеним и анимираним задацима из свих 

седам предмета, а могу се наћи на следећем линку: http://rtv.rs/matura. Жеља  им је да на овај 

начин помогну просветним радницима, али и ученицима, који сви заједно улажу напоре 

приликом припреме и реализације дигиталне наставе. Молим Вас да ову информацију поделите 

са вашим ученицима осмацима.  

Срдачан поздрав! 

 

Директор: Ђорђе Цвијановић 

mailto:upisuprvibajic@gmail.com
http://rtv.rs/matura

