
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

УПИС   У   ПРВИ   РАЗРЕД   2020/21. 
 

Поштовани родитељи /и други законски заступници/ будућих првака, деце која 

су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/21. годину (рођени 

од 1. марта 2013. до 1. марта 2014. године),  

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“ из Тршића, због специфичности 

насталих проглашавањем ванредног стања у нашој држави, вршиће упис ученика 

као и све друге школе на нешто другачији начин од досадашњег почевши од  

01.04.2020. године.  

Из тог разлога молимо Вас да пратите следеће кораке: 

- Обавезно је контактирати једног од педагога школе од среде 01.04. до 

петка 10.04.2020. године у времену од 10 до 14 часова. 

o Душица Јовановић – 062 / 77 55 44  

o Наташа Рогановић – 064 / 68 23 617 

- Након добијених упута и договора са педагогом школе, електронским путем 

исказаћете интересовање за упис детета у одређену основну школу на 

територији Републике Србије преко нове услуге "Исказивање интересовања 

за упис у основну школу" на Порталу еУправа. Уколико нисте исказали 

заинтересованост, за упис на овај начин, не доводи се у питање упис 

детета у први разред основне школе.  Касније када се створе потребни 

услови за то, биће обављени систематски прегледи, тестирања… о чему ћете 

бити накндно обавештени. 

- Уколико нисте државњанин Р.Србије, добићете упутства од педагога шта Вам 

је потребно везано за упис Вашег детета на горе наведене телефоне. 

НАПОМЕНА:  

- Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и 

дете са подручја друге школе, на захтев родитеља (СВИ СТЕ НАМ ДОБРОДОШЛИ!) 

- За наредну школску годину планирана је обогаћена једносменска настава за све ученике 

наше школе, а за све ученике биће обезбеђен и ручак поред ужине. 

СРЕЋНИ СМО И РАДУЈЕМО СЕ ШТО ЋЕТЕ И ВИ БИТИ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ, 

ЈЕДИНСТВЕНЕ У СРБИЈИ И У НАЈЛЕПШЕМ И НАЈПОЗНАТИЈЕМ МЕСТУ НАШЕ ДРЖАВЕ!!! 

ДОБРО НАМ ДОШЛИ ДРАГИ ПРВАЦИ !!! 

 
Директор школе 

Александар Поповић 

 


