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ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

 

 На основу члана 98. став 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), 

обавештавамо родитеље, односно старатеље деце рођене у периоду од 01.03.2009. до 28.02.2010. 

године, а биће уписана у први разред основне школе за школску 2016/2017. годину, да могу 

изабрати основну школу у коју ће да упишу дете, подношењем захтева изабраној школи 

најкасније до 01. фебруара 2016. године.  

 Одлуком о броју и просторном распореду – мрежи основних школа са седиштем на 

територији општине Кикинда утврђено је да се основно образовање и васпитање остварује у 

седамнаест основних школа: 15 редовних основних школа, једној основној музичкој школи и 

једној основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Упис ученика у први разред 

основних школа у граду Кикинди регулисан је Решењем о одређивању подручја (улица) у 

Кикинди са којих се деца уписују у први разред основних школа школске 2016/2017. године. 

Упис ученика у први разред, у коме се образовно-васпитни рад изводи на мађарском језику, 

вршиће се са територије града Кикинде, а настава ће се одвијати у ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда. 

 Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Родитељи, односно старатељи 

деце рођене у периоду од 01.03.2009. до 28.02.2010. године, могу да се информишу, о подручју 

школе коме припада њихово дете, у Секретаријату за друштвене делатности Општинске управе 

општине Кикинда, канцеларија број 17, или позивом на број телефона 410-109. 

 Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са 

могућностима школе. 

 Упис деце, родитеља који нису поднели захтев изабраној школи до 01. фебруара, вршиће 

се искључиво према подручју школе којој дете припада. 

 Упис ученика у први разред основних школа организоваће се у другој половини марта 

2016. године, у Услужном центру Општинске управе општине Кикинда, о чему ће родитељи 

накнадно бити обавештени. 
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