
ИЗВЕСТУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

за 

запишување на првачиња за учебната 2022/2023 година во 

ООУ „Гоце Делчев“ - Центар, Скопје 

 

 (Согласно Законот за основно образование (Сл. весник бр.161 на РСМ од 5.8.2019 год.) член 60:  

Став (1) „Децата во прво одделение во основно училиште се запишуваат во месец мај за следната 

учебна година“. 

Став (2)„При запишувањето на детето, во прво одделение родителот, односно старателот е 

должен да достави потврда за примените задолжителни вакцини за детето, офталмолошки и 

стоматолошки преглед, издадена од надлежна здравствена установа“.  

Став (3)„При запишување на детето со попреченост во прво одделение родителот, односно 

старателот е должен да достави мислење/функционален профил од комисијата за проценка на 

деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здраствена поддршка според МКФ“. 

Став (4)„Во прво одделение на основното училиште родителот, осносно старателот е должен да 

го запише детето кое до крајот на календарската година ќе наполни шест години“. 

Став (5)„По исклучок пд ставот (4) на овој член, детето може да се запише во прво одделение, 

доколку наполни шест години до 31 јануари наредната година, по претходно барање на 

родителот, односно старателот и добиено мислење од педагог или психологот во училиштето“. 

Став (6)„Запишувањето на детето на барање на родителот, односно старателот, здраствената 

установа може да го одложи за една година ако се утврди дека детето не е подготвено да оди на 

училиште“. 

Уписот на детето во основно училиште е обврска на секој родител/старател, кој е должен 

да ја изврши во текот на месец мај, заклучно со 31 мај.  

ООУ„Гоце Делчев“, Центар, врши упис на деца со адреса на живеење во  

општина Центар, според следната реонизација: 

1 . ул. Даме Груев 

2. ул . Ѓорѓи Пешков 

3. ул. Луј Пастер  

4. ул.Петар Драпшин  

5. ул.Ѓуро Стругар  

6. ул .Никола Вапцаров  

7. ул. Македонија  

8. Плоштад Македонија 

9. ул. Димитрие Чуповски  

10. ул .8 – ма Ударна Бригада 



11.ул. Црвена Скопска Општина  

12. ул. Никола Кљусев  

13. ул. Орце Николов  

14. Бул. ВМРО 

15. ул. Загребска (дел) 

16. Мито Хаџивасилев Јасмин  

17. Васил Главинов 

 

На денот на запишувањето на детето во месец мај, родителот/старателот е должен да ги 

достави следните документи: 

1. Лична карта на родителот на увид 

2. Извод од матична книга на родените од детето – фотокопија 

3. Потврда за примени задолжителни вакцини, издадена од надлежна здравствена установа-

матичен лекар 

4. Потврда за стоматолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа, 

„Идадија“. 

5. Потврда за извршен офтаматолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа 

6. Мислење од МКФ за дете со попреченост 

Ве замолуваме по добивањето на оваа информација да не известите телефонски или на 

мејл адресата на педагогот за закажување на термин за упис во текот на месец мај.   

• Лице за контакт: Сузана Аврамовска училишен педагог 

078/40 99 35; avramovskas@hotmail.com 

Ви посакуваме среќен и успешен почеток !! 

 

         Директор  

         Маја Ангелова 

 

          

 

 

 


