
 

 

 

 

 

     

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

за школску 2020/2021 годину 

 

Након исказне заинтересовановсти за нашу школу, родитељи се срдачно очекују на упис детета у 

први разред у школској 2020/2021 години. 

- Молимо родитеље/законске заступнике да због важећих ванредних и превентивних мера из 

једне породице, по могућности само једна особа да буде присутна при упису. 

 

Упис првака вршиће се по следећем распореду у Змај згради у Кањижи: 

03.јун (среда)- упис од 14:00 до 17:00 часова – термин за децу која су похађала 

предшколску установу у Мартоношу и Адорјану.  

04.јун (четвртак) –упис од 14:00 до 17:00 часова -– термин за децу која су 

похађала предшколску установу у Маслачак згради. 

05.јун (петак) – упис од 14:00 до 17:00 часова - термин за децу која су похађала 

предшколску установу у згради Наши Бисери. 

 

Потребна документи за упис: 

- лични документи нису потребни, једина обавеза да се родитељ/закоснки заступник лично појави на 

упису. 

 

Молимо родитеље да носе маске при упису. 

  

На питања у вези уписа можете добити на броју 062-679-908 

 

У Кањижи, дана 27.05.2020.  

Директор 

    Сепеши Золтан 
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IRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ 

 OSZTÁLYÁBA A 2020/2021-ES TANÉVRE 

 

Miután érdeklődésüket fejezték ki iskolánk felé, szeretettel várunk minden szülőt/jogi képviselőt az első 

osztályába való iratkozára. 

- Kérünk minden szülőt/jogi képviselőt, hogy - amennyiben lehetséges- a jelenleg is hatályban lévő 

korlátozások miatt egy családból egy szülő/jogi képviselő vegyen részt az iratkozáson. 

 

Az általános iskolába való iratkozás a következő időpontokban zajlik a Zmaj-épületben, 

Magyarkanizsán (Iskola tér 1): 

Június 3. (szerda) - iratkozás 14:00-17:00 óráig- időpont azok a gyerekek számára, akik az 

iskolaelékészítőt Martonoson és Adorjánon fejezték.  

Június 4. (csütörtök) - iratkozás 14:00-17:00 óráig - időpont azok a gyerekek számára, akik az 

iskolaelékészítőt a magyarkanizsai Pitypang-épületben fejezték. 

Június 5. (péntek) - iratkozás 14:00-17:00 óráig - időpont azok a gyerekek számára, akik az 

iskolaelékészítőt a Gyöngyszemeink-épületben fejezték. 

Az iratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

- dokumentációt nem kell magukkal hozni, egyetlen feltétel az iratkozáshoz, hogy a szülő/jogi 

képviselő személyesen megjelenjen a fent megadott időpontokban.  

 

Kérünk mindenkit, hogy saját magunk és mások védelme miatt viseljen maszkot az iratkozás alkalmával! 

 

Amennyiben kérdésük van, hívják a 062-679-908-as telefonszámot! 

 

Magyarkanizsa, 2020. május 27.        

                         Szepesi Zoltán, igazgató 
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