
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА“ У НИШУ  

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

Упис будућих првака почиње у понедељак 01. марта 2021. године. 

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 тј. свако дете рођено у периоду од 01. марта 

2014. године до краја фебруара 2015. године. Родитељи односно други законски заступници 

имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.  

У први разред школске 2021/2022. године уписиваће се и деца рођена од 01. марта до 31. 

августа 2015. године на захтев родитеља и након провере спремности за полазак у школу. 

Према плану распореда обављања систематских прегледа за упис у први разред основне 

школе за школску 2021/2022. годину, који је сачињен и достављен од стране Дома Здравља Ниш, 

термини одређени за ОШ „Учитељ Таса“ су 15, 16, 17 и 18. март 2021. године. 

Упут за систематски преглед родитељ добија у школи почев од 01.03.2021. године. 

Пријављивање је могуће извршити: 

• лично у школи;  

• на мејл  uctasaupis@gmail.com са назнаком „УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2021/2022. 

ГОД.“ уз навођење основних података (име и презиме детета, јмбг детета, адреса, име и 

презиме једног родитеља, контакт телефон, мејл адреса), након чега ће родитељ у школи 

моћи да преузме упут за систематски преглед; 

• телефонским путем на број 018/522-834 уз накнадно преузимање упута за систематски 

преглед у школи. 

Евидентирање првака у школи обавља се радним данима код секретара школе од 09:00 до 

13:30h, а у термину од 14 до 17 сати средом, четвртком и петком у канцеларији стручних 

сарадника у приземљу школе.  

 

Електронски упис у први разред  обавиће се у складу са инструкцијама које школа добије од 

надлежног министарства, о чему ће родитељи благовремено бити обавештени. 

 Поред редовне наставе, за ученике I разреда организован је и продужени боравак за који се 

родитељи накнадно пријављују.    

 

                                                                                                      Директор школе 

                                                  

                                                     Радмила Крстић 

ДЕЛ. БР.   02-108 

ДАТУМ   17.02.2021. 
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