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ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ
ИМАЈУ ДЈЕЦУ ДОРАСЛУ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД
Поштовани родитељи,
Будући да се ближи термин за упис ученика у први разред прописан Законом о основном
васпитању и образовању, а имајући у виду тренутну ситуацију изазвану новим корона вирусом и
наложене мјере за све васпитно-образовне установе, обавјештавамо вас да је потребно да нам доставите
податке о вашој дјеци која су дорасла за упис у први разред.
Родитељи дјецу дораслу за упис требају пријавити школи на контакт телефон
051/508-072 сваки радни дан од 8-13 часова или путем мејла: os057.pedagog@skolers.org
Потребно је да нас обавијестите да имате дијете дорасло за упис у први разред- рођено у периоду
од 1. септембра 2013.до 31. августа 2014. године (на захтјев родитеља у први разред могу бити уписана и
дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис дјеце у први разред
процијени да је то у најбољем интересу дјетета), и тим путем дате сљедеће информације:
име (име оца) и презиме дјетета, датум и мјесто рођења, адресу становања и број телефона на
који вас можемо контактирати.
О термину теститања дјеце бићете накнадно обавијештени.

На тестирање дјетета битно је да донесете сљедећу документацију:
 Дјететов извод из матичне књиге рођених
 Љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе о здравственој способности дјетата за
полазак у школу,
 Потврду о мјесту пребивалишта дјетета (Трн, Јаблан, Шушњари, Буковица или Гламочани),
 Књигу за праћења развоја и учења дјетата (уколико дијете похађа предшколску установу)
Најљубазније вас молимо да у овом периоду не долазите у школу, максимално смањите
социјалне контакте и на тај начин заштитите вашу дјецу и породицу, али и нас који васпитавамо и
образујемо дјецу, те поступајте у складу са препорукама надлежних установа и институција.
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