ИНФОРМАТОР О УПИСУ
У ПРВИ РАЗРЕД
Драги родитељи,
Важно је да своје дете на време упишете у први разред основне школе,
да са наставом крене од 1.септембра и да редовно иде на часове.
Уколико је ваше дете напунило шест и по година,стасало је да од
1.септембра ове године крене у први разред основне школе. Полазак у школу
је свечани тренутак за свако дете, па је важно да све припреме за упис и
полазак извршите на време, тј. да ваше дете припремите за полазак у школу
у коју желите.

СА КОЛИКО ГОДИНА ДЕТЕ МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ У ШКОЛУ?
У први разред школске 2017/2018. год. уписују се деца рођена од 1.
марта до 31. децембра 2010. године и од 1. јануара до 28. фебруара 2011.
године.
Дете старије од 7,5 година може да се упише у први или одговарајући
разред на основу претходне провере знања, ако због болести или других
разлога није било уписано на време у први разред. Свако дете може и мора
да се упише у школу, без обзира да ли је закаснило са уписом. Деца која
касне са уписом уписују се уз изјаву родитеља или старатеља; накнадно се
прикупљају документа за упис, обавља лекарски преглед и тестирање.
Ако желите да ваше дете које је млађе од 6,5 година упишете у први
разред, биће неопходно да у школи провере дететову спремности за полазак
у школу.

У поступку провере школа може препоручити:
- упис детета у први разред
- одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз наставак похађања
припремног предшколског програма. У овом случају, родитељ (или
старатељ) може да поднесе захтев комисији школе за поновно
утврђивање спремности за упис у школу.
Када могу своје дете да упишем у школу?
Већ од 1. априла текуће године можете посетити школу коју желите да
ваше дете похађа како бисте се упознали са особљем школе и распитали о
процедури уписа.
Упис у школу редовно траје до почетка школске године, а у изузетним
случајевима чак и након што школске година почне.
Како процедура уписа почиње 1. априла, препоручљиво је да се деца
упишу до краја текуће школске године, тј. до средине јуна.
Коју школу моје дете може да похађа?
Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа
може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља (прилог
Захтев изабраној школи), а у складу са својим могућностима. Захтев можете
попунити у секретаријату школе.
Која документа су неопходна за упис у први разред?
- извод из матичне књиге рођених, који од марта месеца 2010. године
има неограничено трајање и чије је издавање ради уписа у школу
бесплатно;
- извештај и налаз лекара о специјалистичком прегледу (издаје
надлежни дом здравља); о детаљима прегледа можете се распитати у
дому здравља или директно код лекара код кога се ваше дете до сада
лечило;
- доказ о пребивалишту родитеља/детета;
- потврда
о похађању припремног предшколског програма
(Уверење).
У изузетним случајевима, деца из осетљивих друштвених група могу да се
упишу у школу без доказа о пребивалишту родитеља и потребне
документације.

Законом је прописано да се сва деца одговарајућег узраста уписују у
школу. Ово значи да ће ваше дете прво бити уписано, па ће тек након уписа
психолог и педагог школе извршити тестирање детета, и то само из разлога
како би се утврдило да ли је вашем детету потребна додатна подршка у
циљу постизања бољих резултата током редовног школовања.
Испитивање се може спровести и на матерњем језику детета, што значи
да, у случају да ваше дете не говори српски језик (или га слабије говори),о
томе треба да обавестите школу пре тестирања и тражите да током
тестирања буде присутна особа (ромски педагошки асистент,представник
невладине организације, Ви или неко из Ваше породице) која ће осигурати да
ваше дете разуме сва постављена питања, као и то да су сви његови/њени
одговори тачно преведени.
Каква
права
имају
страни
држављани
и
лица
без
држављанства?
Страни држављани и лица без држављанства остварују право на
образовање под истим условима као и држављани Србије.
Коме се можемо обратити за додатне информације и подршку
током процедуре уписа?
-основној школи ''Иво Андрић'' – тел. 3594-239, 3582-527
сваког дана од 8-15ч, понедељком и уторком 8-17.30ч
-школској управи
-педагошким асистентима
-општинским органима надлежним за образовање и социјална питања
-локалним невладиним организацијама

