
Упис деце у први разред за школску 2015/16. годину 

 
 

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 2015/2016. године уписују 
сва деца рођена од 1. марта 2008. године до краја фебруара 2009. године. 

Родитељи/старатељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у 
први разред. 

 
 

 

Пријављивање за први разред 

 
Упис деце – будућих првака у Oсновну школу „Милорад Мића Марковић“ 

за школску 2015/2016. годину обавиће се у периоду од 1. априла 2015. до 29. 
маја 2015. године.  

Упис се врши код секретара школе, у Матичној школи у Малој Иванчи од 
7.30 до 14.30 часова. 

Да бисте своје дете уписали у први разред неопходно је да поднесете 
следећа документа: 

- извод из матичне књиге рођених; 

- потврду педијатра Здравствене станице Раља да је дете здравствено  
способно за полазак у школу; 

- пријаву пребивалишта и 
- потврду о завршеном припремном предшколском програму коју издаје 

вртић. 

 
 

 

Тестирање 
 
Тестирање деце у циљу провере спремности за упис у први разред 

вршиће педагог школе Наташа Демић, тестом за испитивање првака, а у складу 
са заказаним термином приликом уписа. Тестом се утврђује интелектуална, 
социјална и емотивна зрелост детета за полазак у школу и не захтева 

познавање слова (читање и писање), као ни рачунање. 
Овом приликом, ради се и интервју са родитељима (родитељем) или 

старатељима и дететом а на крају тестирања родитељ/старатељ добија 
повратну информацију.  

Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање. Важно је да 

дете тог дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно. Треба детету 
укратко објаснити да овај одлазак у школу служи за то да се оно боље упозна 

са школом и са неким ко у њој ради. 

 

 

 
 

 



 

Најчешће дилеме везане за упис 
 
Да ли постоји могућност да се дете упише у основну школу којој 

територијално не припада? 
 
Родитељи/старатељи који желе да упишу дете у Основну школу „Милорад 

Мића Марковић“, а по месту становања јој не припадају, могу да пријаве свог 
будућег првака, као и сви остали родитељи, у горе наведеном периоду (од 

1.04.2015. до 29. маја 2015. године). 
 
Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју децу се 

превремени упис односи? 

 
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 

у школској 2015/2016. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 
2009. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз 
проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. 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.  
 
Да ли постоји могућност одлагања уписа у први разред ? 

 
Дa. У изузетним случајевима, када је то у најбољем интересу детета, у 

складу са чланом 23. Закона о изменама и допунама Закона о основама система 
образовања и васпитања, детету се може одложити упис на годину дана на 
предлог педагога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи 

доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.  

 

Да ли се може уписати у школу дете које је старије од седам и по 
година? 

 
Може. Ако дете старије од седам и по година, због болести или других 

разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући 
разред на основу претходне провере знања. 

 
 
Ако имате још неких дилема или су Вам потребне додатне информације 

можете се обратити на телефон: 011/8253-202. 
 

 
Добро нам дошли! 


