
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

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

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
 

Упис првака за школску 2019/2020. годину почиње у понедељак 18. фебруара 2019. 

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 2012. године до 28. фебруара 2013. године. Родитељи односно други законски 

заступници имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.  

У први разред школске 2019/2020. године уписиваће се и деца рођена од 01. марта до 

31. августа 2013. године на захтев родитеља и након провере спремности за полазак у 

школу. 

Како би били испоштовани термини одређени за систематски преглед који је заказан за 

18, 19, 20, 21. март 2019. године у Дому здравља, молимо родитеље да своју децу пријаве 

за упис у први разред у што краћем року. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер, 

помоћу којег ће се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави 

пребивалишта прибављати електронским путем. Сагласно томе, родитељи ће имати 

могућност да поднесу школи захтев да у њихово име прибави наведена документа 

електронсим путем.  Свакако, родитељи и даље, по свом избору могу доставити потребна 

документа у папирној форми и то: 

1. извод из матичне књиге рођених детета (фотокопијa) 

2. документ са адресом (лична карта родитеља, потврда о пребивалишту детета - 

на увид) 

3. потврдa о похађању припремног предшколског програма или фотокопијa 

уверења о савладаности истог (донети када предшколске установе издају 

наведено уверење) 

 

 

Упис првака обавља се радним данима код секретара школе и то од 9 до 14h.  

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

за који се родитељи пријављују код социјалног радника  школе приликом тестирања.    

 

                                         

                                                                                                      Директор школе 

                                                  

                                                     Радмила Крстић 
 


