Информације о упису у први разред
Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до
почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. То значи да се школске
2022/2023. године у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2015. године до краја фебруара 2016.
године. Родитељи/старатељи имају законску обавезу да упишу дете у први разред. Постоји могућност да се у
први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и
по година - то се односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2016. године. Код превременог уписа дете
мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог, а на основу мишљења
психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана,
уз наставак похађања припремног предшколског програма.
Упис у први разред школске 2022/23. године обављаће се електронским путем, преко портала еУправа
https://euprava.gov.rs/eupis-OS
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потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета. Захваљујући електронској услузи
еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским
путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених,
евиденције пребивалишта и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. Молимо вас да, у складу са тим,
приликом електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима тек по обављеним
здравственим прегледима. Уколико не желите да закажете термин електронским путем, можете позвати
школу и овлашћено лице ће у договору са вама извршити заказивање кроз апликацију.
Упис и тестирање деце за полазак у први разред основне школе за школску 2022/2023. годину ће се
обавити у периоду од 01.04.2022. до 31.05.2022. , а у изузетним случајевима могуће је и до 31.08.2022. године.
Тестирање је део процедуре приликом уписа детета у основну школу. Тестирање обавља школски психолог
или школски педагог и то применом стандардизованог теста као и додатним питањима које одабере у циљу
процене зрелости детета за полазак у школу. О томе можете прочитати у одељку Шта значи провера
спремности (зрелости) детета за полазак у школу.

