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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ТЕРМИНА ЗА УПИС И ТЕСТИРАЊЕ ПРВАКА                                

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр: 610-00-340/2020-07од 

18.05.2020.године, обавештавамо вас да је припремљена нова процедура уписа деце у први разред 

основне школе и могућност заказивања уписа и тестирања и преко портала е-Управе. 

Родитељу деце која су стасала за упис у први разред основне школе у школској 2020/21. години, од 

01.04.2020.године било је омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у 

основну школу преко портала е-Управе, као и путем мејла секретару школе. Сви подаци о 

будућим првацима су прикупљени тако да родитељи који се се јавили путем мејла, немају обавезу 

да интересовање исказују и путем портала е-Управе. 

У складу са тим, обавештавамо вас да ће на порталу е-Управа од 28.05.2020.године бити 

омогућена услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета, која ће омогућити 

родитељима да једним одласком у школу заврше све активности везане за упис и тестирање 

детета.  

Родитељима ће услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета бити доступна у 

периоду од 28.05.2020.године. 
 

Упис ученика у први разред основне школе,у складу са заказаним терминима и у складу са 

могућностима школе а у договору са родитељима, обављаће се у периоду од 01.06.2020. године  

до краја јуна. Након уписа у школу, истог дана психолог, односно педагог школе вршиће 

испитивање ученика. 

 

Родитељи који су преко услуге Исказивање интересовања за упис у основну школу исказали 

интересовање, добили су путем електронске поште нотификацију о заказивању термина и датуму 

уписа у основну школу. 

 

И даље постоји  могућност да се заказивање термина тестирања детета обави телефонским путем.  

069/1410-860 – Маја Ратковић, психолог школе 

069/134-84-84 – Александра Гајић, педагог школе 

Родитељи приликом уписа детета у школу, за школску 2020/21. годину, не доносе ниједан 

документ приликом уписа (осим обавезно припремљеног ЈМБГ родитеља и детета) јер ће сви 

подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетно, ако је лекарски 

преглед обављен пре 16.марта 2020.године или ако је лекарски преглед обављен код приватног 

лекара, родитељ доставља школи лекарско уверење. 

Важна напомена: Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред.  

 

Родитељи могу доћи у школу искључиво у заказаном термину и поштујући све превентивне мере 

које су прописане у борби против вируса COVID-19. 

 

У Јакову, 21.05.2020.године                                                           Секретар  школе 

                            Милица Малишић 
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