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Обавештење 
упис у први разред школскe 2020/21. годинe 

 
 

Поштовани родитељи будућих првака, 

 

У први разред школске 2020/21. године уписује се СВАКО дете које до 31. август, 

2020. године пуни 6 година и 6 месеци, а највише има 7 година и 6 месеци, односно 

деца рођена од 01.03.2013. до  01.03.2014. године. 

  

Након сазнања о, евентуалним, недоумицама у вези са уписом деце у 1. разред 

школске 2020/21. године у ОШ ''Владислав Савић Јан'', Паруновац (матична школа у 

Паруновцу и истурена одељења), важно је следеће: 

** због актуелне ситуације и ванредног стања, упис се врши на основу Дописа од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), а то, даље, 

значи: 

       * потребно је да је преко Портала еУправа - Упутство за родитеље, искажете  

интересовање за упис у нашу школу, тј. пријавите Ваше дете 

       * за сада, то је први и једини корак, који Ви, као родитељи имате у вези  са уписом 

Вашег детета у основну школу 

       * на основу Дописа МПНТР, сви родитељи биће обавештени о датуму уписа у 

школу чим датум буде дефинисан 

       * на основу тога, биће Вам заказан термин за упис и тестирање, тј. једним одласком 

у школу, обавиће се тестирање са психологом/педагогом школе 

        * важно - упис детета се врши без доношења иједног документа (извод из матичне 

књиге рођених, потврда о пребивалишту и потврда о лекарском прегледу се добијају 

преко Портала еУправе, електронски) 

       * што се тиче потврда о обављеном лекарском прегледу, за родитеље чије је дете 

већ обавило редован систематски преглед - потврда се налази у школи, за оне који нису 

започели и/или завршили преглед, чекамо, званично, обавештење 

        * са сваким. додатним. обавештењем које буде, званично стигло, бићете, 

благовремено, обавештени преко сајта школе и/или преко обавештења на главном улазу 

у школу, а такође и сајта МПНТР - www.mpn.gov.rs. За сада, додатне информације 

можете добити путем мејла osjan@ptt.rs. Контакт особа је Марија Васић, стручни 

сарадник - психолог школе. 

 

 

       ** ОНО ШТО ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ, ДА ЋЕ СВАКО ДЕТЕ БИТИ УПИСАНО, ТЕ 

ДА НЕМА ПОТРЕБЕ ЗА, ДОДАТНОМ, БРИГОМ! 

 

 

У нади да ћемо се убрзо видети ''уживо'', све најбоље, 

ОШ ''Владислав Савић  Јан'', Паруновац 

http://www.osjan.edu.rs/
mailto:osjan@ptt.rs

