ГРАД СОМБОР - ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одељење за друштвене делатности Градске управе Града Сомбора, на основу члана 98.
Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009)
РАСПИСУЈЕ О Г Л А С
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ
ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ
У први разред основне школе школске 2010/11. године уписују се деца која на дан
почетка школске године 01.09.2010. године имају шест и по до седам и по година,
односно рођена од 01.03.2003. до 01.03.2004. године.
Пријављивање деце за упис у први разред основне школе обавезни су да изврше
родитељи, а за децу под старатељством, старатељ или орган старатељства.
За пријаву детета подносе на у в и д:
 извод из матичне књиге рођених за дете,
 важећа лична карта, са тачном адресом родитеља или старатеља,
 решење о старатељству за децу под старатељством.
Пријављивање деце извршиће се у Одељењу за друштвене делатности Градске
управе Града Сомбора, соба 50, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1, приземље Жупаније,
сваког радног дана од 9,00 до 13,00 часова, по следећем распореду:
 Месна заједница "Млаке" од 29. марта до 01. априла 2010. године
 Месна заједница "Црвенка" од 29. марта до 01. априла 2010. године




Месна заједница "Селенча" од 06. до 09. априла 2010. године
Месна заједница "Нова Селенча" од 06. до 09. априла 2010. године
Месна заједница "Стара Селенча" од 06. до 09. априла 2010. године




Месна заједница "Горња варош" од 12. до 16. априла 2010. године
Месна заједница "Венац" од 12. до 16. априла 2010. године

Пријављивање деце у Ал. Шантићу, Бездану, Б. Брегу, Б. Моноштору, Чонопљи,
Дорослову, Гакову, Колуту, Кљајићеву, Растини, Риђици, Станишићу, Стапару, Светозар
Милетићу и Телечки извршиће се у основним школама у времену од 29. марта до 16.
априла 2010. године.
Основна школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Подручја основних школа у граду Сомбору утврдила је Скупштина општине Сомбор.
Деца са пребивалиштем у насељеним местима општине Сомбор уписују се у школу у
насељеном месту у коме имају пребивалиште.
Након завршеног евидентирања деце, школе ће писмено обавестити родитеље деце
у граду, у коју основну школу су дужни да упишу своје дете.
Пре уписа детета у школу, психолог и педагог школе извршиће испитивање детета и
проверу спремности детета за полазак у школу, применом стандарда препоручених од
надлежног Министарства.
О времену испитивања и спремности детета за упис и о упису деце у школу, надлежне
школе ће благовремено обавестити родитеље деце.
НАЧЕЛНИК,
Јадранка Косановић, дипл. правник

