Економско-трговинска школа ''Вук Караџић''
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УПИС УЧЕНИКА
У ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКУ ШКОЛУ ''ВУК КАРАЏИЋ''У СТАРОЈ ПАЗОВИ
ШКОЛСКА 2020/2021
Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе у Репблици Србији за школску 2020/2021. годину, за школе
чији је основач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и на основу Информације о
коришћењу услуге еУпис и нове услуге за родитеље Школске управе Нови Сад од 26.06.2020.године, обавештавају се будући
ученици првог разреда односно њихови законски заступници да у овој школској години Економско-трговинска школа ''Вук
Караџић'' из Старе Пазове уписује:

Ekonomsko-trgovinska škola "Vuk Karadžis", Stara Pazova
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SMSP SB 4L10S

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR
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SMSP SB 4L09S

POSLOVNI ADMINISTRATOR
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SMSP SB 4L05S

PRAVNO - POSLOVNI TEHNIŠAR
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0
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4

SMSP SB 4L01S

EKONOMSKI TEHNIŠAR

30

0

30

5

SMSP SB 3K06S

TRGOVAC

30

6

24

Ове године доступна је услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава упис ученика у
складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да
у папирном облику преда исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној
дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и
само за оне ученике који уписују редовна одељења.
Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су
школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу
потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној
дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен
о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно
проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика
уписати у школу.
Значи, упис у школу се врши на два начина:
1) Упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа и у том случају ученици/њихови законски заступници, не морају да
долазе у школу (документа потребна за упис достављају школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о
личности ) или
2) Они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али немају потребу да доносе: изводе,
потврде о пребивалишту и лекарско уверње
Документи потребна за упис ученика у први разред средње школе дефинисани су Конкурсом:
1. уверење о положеном завршном испиту и
2. оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство
о завршеној основној школи
Упис ученика који су уписали школу у првом уписном року је 9.7.2020. и 10.7.2020. од 8 до 15 часова, а ученика који су
уписали школу у другом уписном року је 13.7.2020. од 8 до 15 часова.
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