ОШ»ВАСА СТАЈИЋ» НОВИ САД
Војв.Книћанина 12 б,

Тел/факс:021/* 4740300 *469-210
е-mail: os.vasastajic@mts.rs
број: 03-СЛ /19.
Датум: 31.01. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ПРВАКА шк.2019/2020.г.
РЕДОВАН УПИС ПОЧИЊЕ 01. априла 2019.год. а траје до 15.јуна СВАКОГ
РАДНОГ ДАНА ОД 08:00 до 14:00 сати и СРЕДОМ поподне од 15:00 до
18:30 сати.
- УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА КОЈА ДО 31.08.19. ИМАЈУ најмање ШЕСТ И ПО, А
НАЈВИШЕ СЕДАМ И ПО ГОДИНА (изузетно и старије од 7,5 до 8,5 година-

због претходно одложеног уписа).
ДЕЦА ОД 6 ДО 6,5 ГОДИНА на дан 31.08.19. подлежу провери спремности за
полазак у школу, а старија од 7,5 година претходној провери знања.

 ПРИЈАВУ УПИСА ПОДНОСИ РОДИТЕЉ а захтеву прилаже:
** извод из матичне књиге РОЂЕНИХ за дете /ФОТОКОПИЈА/,
** потврда о пријави пребивалишта за дете.**ова документа уз одобрење
родитеља може прибавити Школа електронским путем
- ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ о здравственој спремности и
*ВАКЦИНАЦИЈИ детета,
- Фотокопију личне карте једног родитеља и накнадно УВЕРЕЊЕ да
је дете завршило припремни предшколски програм.
- ИЗУЗЕТНО деца из осетљивих друштвених група могу се уписати
без потпуне документације
Приликом подношења захтева и документације, заказује се тестирање детета
које врши педагог, односно психолог школе.
ДИРЕКТОР
Пастоњицки Јасмина

УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА годишта *ОД> 01.марта 2012. <ДО 28.(29.)
фебруара 2013.г.
*** ван територије ове Школе деца се уписују по молбама родитеља које се
подносе у законском року секретаријату Школе.

**
12. ПОДРУЧЈЕ ОШ "Вaсa Стajић" Нови Сад oбухвaтa слeдeћe улицe:
+Вojвoдe Книћaнинa,
+Сaрajeвскa,
Пajeвићeвa,
Стрaтимирoвићeвa,
+Пeрe Сeгeдинцa,
+Чeрнишeвскoг,
+Tрг 27. мaртa,
Aтaнaсиja Гeрeцкoг,
+Кoлo српских сeстaрa,
+ Ђoрђa Сeрвицкoг,
+Крилoвa,
Mишe Димитриjeвићa - пaрни брojeви oд 52 дo 80 и нeпaрни брojeви oд
55 дo 89,
Бaнoвић Стрaхињe-нeпaрни брojeви и пaрни oд брoja 2 дo 14 и oд 22 дo
крaja улицe,
Булeвaр Цaрa Лaзaрa-пaрни брojeви oд 64 дo 126 и
нeпaрни oд 81 дo 85,
+Цaрa Душaнa,
Футoшкa-нeпaрни брojeви oд 41 дo 125,
+ Руђeрa Бoшкoвићa,
+Лaзe Нaнчићa,
+Сeрвo Mихaљa,
+ Брaћe Кeкљуш,
+ Ђoрђa Maгaрaшeвићa,
+Oлгe Пeтрoв,
+Teoдoрa Пaвлoвићa,
+Брaћe Лучић,
+Toнe Хaџићa,
+Брaћe Грулoвић,
+Aрaњ Jaнoшa,
+Булeвaр Eврoпe –парни бројеви од 4 до 50.

