На основу члана 98. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично
тумачење и 68/15), Општинска управа општине Горњи Милановац,
објављује
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о упису деце у први разред основне школе на територији општине
Горњи Милановац, за школску 2016/2017. годину
Упис деце у први разред основне школе, за школску 2016/2017.
годину, обављаће се од 1. априла 2016. године до 31.маја 2016.
године, у времену од 8,00 до 14,00 часова у школи, према месту
пребивалишта.
У први разред основне школе уписује се свако дете које до
почетка школске године има најмање шест и по а највише седам и по
година (деца рођена у периоду од 1. марта 2009. године до краја
фебруара 2010. године).
Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог
школе.
Дете које до 1.септембра 2016. године има од шест година до
шест и по година старости, а чији родитељи желе да оно пође раније у
школу, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу.
Проверу спремности детета врши психолог школе применом
стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног
завода, односно овлашћене стручне организације.
Ако дете старије од седам и по година због болести или из
других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први
или одговарајући разред на основу претходне провере знања.
Родитељ или старатељ детета за упис подноси:
- извод из матичне књиге рођених за дете,
- доказ о здравственом прегледу детета,
- своју личну карту на увид као доказ о месту пребивалишта.
Уверење о похађању припремног предшколског програма,
накандно ће издавати Предшколска установа "СУНЦЕ" Горњи
Милановац.
Изузетно, деца из осетљивих друштвених група (деца ромске
националности, деца из сиромашних породица, деца без родитељског
старања, расељена лица и др.) могу да се упишу у школу, без доказа о
пребивалишту родитеља и потребне документације.
СВИМ РОДИТЕЉИМА ЧЕСТИТАМО УПИС ДЕЦЕ У ШКОЛУ И ЖЕЛИМО
ПУНО УСПЕХА
OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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