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Р епублика Србија

OСНОВНА ШКОЛА „УЧИТЕЉ ТАСА“ НИШ

Рајићева 24, Ниш

Датум: 19.03.2021. године

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

–

ШКОЛСКА 2021/22.год.
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О БАВЕШТЕЊЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС И ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕСТИРАЊА

Сходно допису и инструкцији надлежног министарства и ове године ће се упис ученика
у први разред основне школе спроводити у заказаном термину. Да би родитељ
електронским путем заказао термин за упис, на порталу еУправа биће омогућена услуга
еЗаказивање термина за упис и тестирање.

Обавештавамо вас да ће на порталу Е-управа од 22.03.2021. године бити омогућена
услуга
Е-Заказивање
термина за упис и тестирање детета
. Преко апликације
е -Упис
извршиће се упис ученика у основну школу, као и повлачење података о ученику:

*извод из матичне књиге рођених

*евиденција пребивалишта

*подаци о обављеном лекарском прегледу* (Изузетак је само лекарско уверење уколико
сте преглед обавили код приватног лекара.)

Све информације могу се добити на телефон: 018/522-834.

Директор школе
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Радмила Крстић

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање
детета у ОШ

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије
могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање
детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање
детета у ОШ.

Потребно је да:

Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном
порталу за електронску идентификацијуeID.gov.rs

Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање
термина у ОШ)

-

Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по
службеној дужности, и то:
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-

Извод из матичне књиге рођених

-

Уверење о пребивалишту

-

Уверење о похађању припремног предшколског програма

-

Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног
лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин
и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14
дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу
електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и
закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем
термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна
је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана
од 7.30 до 15.30 часова.
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ДЕЛ. БР. 02-108

ДАТУМ 17.02.2021.

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 201
5. 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.
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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
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