На основу члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању и Одлуке Управног одбора,
ПУ „Радост“ Нови Бановци од 29.04.2014. расписује:

ВАНРЕДНИ КОНКУРС
~ За пријем деце у радној 2014 /2015. од 23.06. 2014. до 04.07. 2014. ~

1. ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК (у насељима Нови Бановци,Стари Бановци, Белегиш и
Сурдук),
у трајању од 4 сата сваког радног дана, у периоду од септембра 2014. до јуна 2015.
Узраст деце: од 3 до 5,5 година.
За Пријаву је потребно доставити:
 фотокопију ИМКР ( извод из матичне књиге рођених) за дете,
 фотокопију здравствене књижице за дете.
Приоритет при пријему деце у полудневни боравак имају деца из друштвено осетљивих група.

2. БОРАВАК У ТРАЈАЊУ ОД 2 САТА - 3 ПУТА НЕДЕЉНО (у насељима Нови
Бановци,Стари Бановци, Белегиш и Сурдук),
- у периоду од септембра 2014. до јуна 2015.
Узраст деце: од 3 до 5,5 година.
За Пријаву је потребно доставити:
 фотокопију ИМКР (извод из матичне књиге рођених) за дете,
 фотокопију здравствене књижице за дете,
Приоритет при пријему деце на Боравак у трајању од 2 сата – три пута недељно, имају деца из
друштвено осетљивих група.

3. БОРАВАК ДЕЦЕ У ТОКУ ЛЕТА - ЛЕТЊИ ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ:
- сваког радног дана од : 09,00. до 11,00 и од : 15,00 до 17,00 у периоду од 15. 07. до
15.08.2014.
Узраст деце: од 3 до 5,5 година.
За Пријаву је потребно доставити:
 фотокопију ИМКР ( извод из матичне књиге рођених) за дете,
 фотокопију здравствене књижице за дете.
Приоритет при пријему деце на Боравак у току лета - Летњи програм за децу, имају деца из
друштвено осетљивих група.
Пријаве за упис деце у посебне програме на Ванредном конкурсу подносиће се у објекту
„Жирафица“ у насељу Бановци Дунав у периоду од 23.06. до 04.07.2014. - сваког радног дана од
08:00 до 12:00 часова, сем 25.06.2014. (среда) и 02.07.2014. (среда) када се могу подносити од
12:00 до 17:00 часова, у просторији педагога-психолога у приземљу Установе.
Спискови са именима уписане деце ће се објавити дана: 07.07. 2014. на огласној табли објекта
„Жирафица“ у насељу Бановци Дунав.
Родитељски састанак за родитеље уписане деце у посебне програме на Ванредном конкурсу ,
одржаће се 08.07.2014., са почетком у 18:00 часова у објекту „Жирафица“ у насељу Бановци
Дунав.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ
- ЗА ДЕТЕ :
1 ) Фотокопија ИМКР (извод из матичне књиге рођених),
2 ) Фотокопија здравствене књижице,
- ЗА РОДИТЕЉЕ:
1) Фотокопија личне карте једног од родитеља /старатеља (као доказ о
пребивалишту на територији општине Стара Пазова),
2) Прилог о статусу породице из осетљивих група:
* за децу жртве насиља - доказ надлежног ЦСР (Центра за социјални
рад),
* за децу из породица које користе неки облик социјалне заштите - решење
надлежног ЦСР,
* за самохране родитеље - доказ о статусу самохраног родитеља,
* за децу са сметњама у развоју - акт о разврставању или мишљење ИРК за
процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету
или лекарска документација,
* за децу из породица у којој постоји дете са сметњама у развоју или тешко
оболело дете или оболели родитељ – медицинска документација,
* за децу чији је родитељ РВИ / I-IV групе из оружаних акција после
17.08.1990. - одговарајући доказ,
* за приоритетан пријем детета - предлог надлежнног ЦСР и др.
Пријаве ће се примати у периоду од 08:00 - 12:00 часова у објекту „ Жирафица“ у насељу
Бановци Дунав.
Спискови уписане деце ће бити објављени 23.06.2014. у 12:00 часова на огласној табли
Централног објекта.
Родитељски састанак за родитеље новоуписане деце одржаће се 24.06.2014. у 18,00 у
Централном објекту.
Због попуњености смештајних капацитета , уписиваће се деца у васпитне групе где има
места.

