ПУ „РАДОСТ“ НОВИ БАНОВЦИ
БРОЈ:

(* попуњава комисија)

ДАТУМ:

(* попуњава комисија)

ПРИЈАВА ЗА УПИС ДЕТЕТА У
ПУ „РАДОСТ“ НОВИ БАНОВЦИ
Објекат:
Пријављујете се за упис детета на (*одабрати одговарајуће):
одговарајуће):
А - припремни предшколски програм (5,5-6,5 год.)
Б - полудневни боравак у трајању од 4 сата (узраст деце 3-5,5 год.)
В - боравак у трајању од 2 сата, 3 пута недељно (узраст деце 3-5,5 год.)
Г - целодневни боравак:
деца узраста 1-3 године,
деца узраста 3-6,5 година.
Колико деце пријављујете на овом Конкурсу? (*словима и/или бројем)

ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ
Име и презиме:
Датум рођења и ЈМБГ:
Место рођења, општина, држава:

Припадност народу, националној мањини, етничкој групи:
Дете живи са (*одабрати одговарајуће):
одговарајуће):
а) оба родитеља
б) са једним родитељем
в) код старатеља

мајком

оцем

Адреса стана:
Фиксни телефон и/или мобилни телефон (*кућни број, број телефона мајке, оца или старатеља,
бројеве телефона написати у формату xxx/yyy-zzz и одвојити зарезом):
зарезом):

ПОДАЦИ ЗА РОДИТЕЉЕ
Име и презиме мајке:
ЈМБГ и држављанство:
Адреса стана у случају да се разликује од адресе становања детета:
Припадност народу, националној мањини, етничкој групи:
Стручна спрема, занимање:
Радни статус:
1. запослена
2. власник фирме
3. незапослена
4. друго

Врста радне организације - предузећа:
1. државна
2. приватна
3. сопствена
4. остало (НВО, непрофитне
организације итд.)
Пун назив радне организације - предузећа и број телефона:

Име и презиме оца:
оца:
ЈМБГ и држављанство:
Адреса стана у случају да се разликује од адресе становања детета:
Припадност народу, националној мањини, етничкој групи:
Стручна спрема, занимање:
Радни статус:
1. запослен
2. власник фирме
3. незапослен
4. друго

Врста радне организације - предузећа:
1. државна
2. приватна
3. сопствена
4. остало (НВО, непрофитне
организације итд.)
Пун назив радне организације - предузећа и број телефона:

Име и презиме старатеља/ке:
старатеља/ке:
ЈМБГ и држављанство:
Адреса стана у случају да се разликује од адресе становања детета:
Припадност народу, националној мањини, етничкој групи:
Стручна спрема, занимање:
Радни статус:
1. запослен/а
запослен/а
2. власник/ца
власник/ца фирме
3. незапослен/а
4. друго

Врста радне организације - предузећа:
1. државна
2. приватна
3. сопствена
4. остало (НВО, непрофитне
организације итд.)
Пун назив радне организације - предузећа и број телефона:
Да ли већ имате уписано дете у ПУ „Радост“ Нови Бановци?
Ако је одговор ДА, наведите објекат, групу и име васпитача:

ДА

НЕ

ПОДАЦИ О ПОРОДИЦИ
Број чланова породице:

(*словима и/или бројем)

Број одраслих и сродство:

-ΙΙ-

Број деце и узраст:

-ΙΙ-

Дете које се уписује по реду рођења је:

-ΙΙ-

Породични статус (*одабрати одговарајуће):
одговарајуће):
1. потпуна породица:
а) брачна заједница
б) ванбрачна заједница
2. непотпуна породица
3. старатељска породица:
а) хранитељство
б) други облици старатељства
Стамбени статус:
1. власник стана
2. подстанар
3. код сродника
4. остало:
Напомена:

(*навести стамбени статус)

СПЕЦИФИЧНИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ
ПСИХО-ЗДРАВСТВЕНИ СТАТУС ДЕТЕТА
ДЕТЕТА
Прележане болести:
Да ли дете болује од неке хроничне болести:
Да ли дете има неку срчану ману:
Осетљивост на лекове:
Специфичности у исхрани:
Да ли дете користи неко од помагала (наочаре, слушни апарат, ортопедска помагала)?
ДА
НЕ
Ако је одговор ДА, напишите које:
Да ли је дете преживелу неку психичку трауму (смрт блиске особе, фрас...)?
ДА
НЕ
Ако је одговор ДА, напишите коју:
Да ли сте приметили да Ваше дете упражњава да:
а) грицка нокте
б) сиса прст
в) мокри ноћу
г) има страх од
д) нешто друго
Да ли се дете одвајало од родитеља/старатеља и којим поводом?
Дететова реакција на одвајање?

ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИ СТАТУС ДЕТЕТА
Да ли запажате да дете има потешкоће у говорно-језичком развоју и које?
Да ли је дете?
а) дешњак
б) леворук
в) подједнако користи обе руке

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ СТАТУС
Да ли је дете до сада похађало неку васпитно-образовну установу, ако јесте, колико дуго?
Да ли је по Вашој процени дете талентовано у некој области и којој?
Да ли сте запазили неку специфичност у дететовом понашању и коју?
Ваше мишљење о детету?
У току дана, колико времена проводите са дететом?
Ко осим родитеља има значајан васпитни утицај на дете?

МОЛИМО ВАС ДА ОДГОВОРИТЕ НА СВА ПИТАЊА, ЈЕР ЈЕ ТО У ИНТЕРЕСУ ВАШЕГ
ДЕТЕТА И ВАС.
У СЛУЧАЈУ ДА СУ ВАМ НЕКА ПИТАЊА НЕЈАСНА, ОБРАТИТЕ СЕ СЕКРЕТАРУ УСТАНОВЕ
ИЛИ НЕКОМ ОД СТРУЧНИХ САРАДНИКА.
У Новим Бановцима

За тачност података одговара
родитељ/старатељ
______________________________________
својеручни потпис

______________________________________
датум

______________________________________
број личне карте и место издавања

* Напомена:
Подаци које унесете у образац се не могу сачувати због карактеристика самог .pdf документа.
Попуњен образац се мора одштампати. Након што одштампате документ, неопходно је да исти
својеручно потпишете, упишете датум, као и податке везане за број и место издавања личне
карте. Попуњен образац је неопходно, уз пратећу документацију, лично донети у просторије ПУ
„Радост“. Молимо Вас да, уколико образац попуњавате електронским путем, употребљавате
ћирилично писмо. Више информација о овоме, можете пронаћи на нашем сајту - puradost.org.rs.

