
УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОШ „Филип Вишњић“ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
 

Обавештавамо вас да ће се упис деце у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину обавити у
периоду од 1. априла до 31. ма�а 2023. године.

 
Ученици има�у могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду.

У први разред упису�е се свако дете ко�е до почетка школске године има на�мање шест и по, а на�више седам и по
година (деца рођена од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. године).

За превремени упис у школу могу се при�авити и деца рођена од 1.3. до 1.9.2017. године. Провера спремности за
полазак у школу ове деце вршиће се у �уну 2023. године.

Ако дете стари�е од седам и по година због болести или других разлога ни�е уписано у први разред, може да се
упише у први или одговара�ући разред, на основу претходне провере знања. 

 
Упис у први разред школске 2023/24. године обављаће се електронским путем.

Родитељ или други законски заступник детета ко�е се упису�е у први разред основне школе за школску 2023/24.
годину моћи ће да закаже термин за упис и тестирање путем Портала еУправа (https://euprava.gov.rs). 

Сва питања и недоумице у вези са еЗаказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 011/735-0557.
 

Родитељи приликом уписа не подносе ни�едан документ у папирном облику �ер школа сву документаци�у
прибавља по службено� дужности, осим лекарског уверења ко�е �е издато од лекара из приватне праксе или у

во�но� здравствено� установи, њих �е  потребно донети у школу. 
 

Молимо вас да у складу са наведеним, приликом електронског уписа, заказу�ете термине за тестирање деце у
понуђеним датумима тек по обављеним свим здравственим прегледима, а након што �е педи�атар увидом у

то, електронским путем потврдио.
 

За упис деце ко�а територи�ално не припада�у Основно� школи ,,Филип Вишњић" потребно �е до 1.2.2023. године
предати молбу секретару школе радним данима од 8 до 14 часова.

 
Све додатне информаци�е у вези са уписом ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон

011/2784-581 сваким радним даном од 8 до 14 часова.


