Информација за родитеље у
вези са еЗаказивањем термина
за упис и тестирање детета у
ОШ
И ове године родитељи / други законски
заступници који су грађани Републике
Србије могу електронским путем да закажу
на Порталу еУправа термин за упис и
тестирање детета у основну школу
покретањем услуге еЗаказивање термина за
упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да:
Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог
на државном порталу за електронску идентификацију
eID.gov.rs
Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање
→ еЗаказивање термина у ОШ)
Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално
припада
Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их
школа прибавити по службеној дужности, и то:
Извод из матичне књиге рођених
Уверење о пребивалишту
Уверење о похађању припремног предшколског програма
Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско

уверење*
* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед
обавили код приватног лекара.
Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико
не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу,
систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови
термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским
путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате
школи и закажу нови термин.
Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са
заказивањем термина, обратите се контакт центру на
011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта
2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког
радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Школска слава – Свети Сава

Настанак школске славе

У кнежевини Србији 14. јануара
1840. године за школску славу је
проглашен Савиндан, празник у
спомен
великог
српског
просветитеља
и
заштитника
школства Светог Саву, оца српске
државности,
првог
српског
архиепископа, утемељивача српске
дипломатије,
књижевности,
законодавства, здравства.

Прва прослава Светог Саве као школског патрона одржана је
1812. године у Земуну, одакле се брзо проширила у све делове
српства, а химна Светом Сави је први пут изведена 1839. у
Сегедину.
Свети Сава је установљен као школска слава на предлог
Атанасија Николића, ректора Лицеја у Крагујевцу 2. јануара
1840. године, одлуком Совјета Књажевства Србског и те године
прослављен у Крагујевцу и Београду. Српска Православна Црква
27. јануара слави дан свог утемељивача, државе и школства.

фотографије,
27. јануар 2020. године

Пријава за вакцинисање путем
портала еУправa

https://imunizacija.euprava.gov.rs/

Срећне новогодишње и божићне празнике жели вам

Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић“
Крупањ.

Препоруке за безбедан боравак
у школи

