ВАНРЕДНИ К О Н К У Р С
ЗА ОБЈЕКАТ У БЕЛЕГИШУ
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У РАДНОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
(од 08.09. до 22.09.2015.)

1) ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Узраст деце од 5,5 до 6,5 година – за Пријаву је потребно доставити:
- фотокопију ИМКР (Извод из матичне књиге рођених) за дете,
- фотокопију здравствене књижице за дете,
- потврду од педијатра.
2) ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК ( У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА) –
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,
- потврду од педијатра.
Приоритет при пријему деце у полудневни боравак имају деца из друштвено осетљивих група.
3) ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
-Узраст деце од 1 до 3 године,
-Узраст деце од 3 до 6,5 година
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ НА ЦЕЛОДНЕВНИ
БОРАВАК:
1) Деца из осетљивих група,
2) Деца запослених родитеља и редовних студената ,
3) Деца из породица са троје и више деце,
4) Деца чији су браћа и сестре уписани у исту предшколску установу,
5) Остала деца.
Приоритет при пријему деце у целодневни боравак имају деца из друштвено осетљивих
група.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ
- ЗА ДЕТЕ :

1 ) Фотокопија ИМКР (Извод из матичне књиге рођених) за дете,
2 ) Фотокопија здравствене књижице за дете,

- 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,
*за децу из породица које користе неки облик соц.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 соц.подршке детету или лекарска документација,
*за децу из породица у којој постоји дете са сметњама у развоју или тешко оболело дете или
оболели родитељ- медиц.документација ,
*за децу чији је родитељ РВИ / I-IV групе из оружа. акција после 17.08.1990.-одговарајући доказ,
*за приоритетан пријем детета- предлог надлежнног ЦСР и др.
3) За запослене родитеље, фотокопија обрасца МЗА (о поднетој пријави за оба родитеља),односно
МА за запослене од октобра месеца 2о1о.
Родитељи III детета , достављају фотокопије ИМКР за сву децу из породице уколико сво троје
деце похађа вртић.
4) ПОВРЕМЕНИ БОРАВАК ОД 2 САТА (бесплатно)
За пријаву је потребно доставити:
 фотокопију ИМКР ( Извод из матичне књиге рођених) за дете
 фотокопију здравствене књижице за дете
Напомена: Уколико желите ову врсту услуге, молимо Вас да назначите на уписници код васпитача.
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:
1) Прихватаће се само потпуна документација предата у наведеном року.
Упис ће се вршити УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ од 09:00 до 12:00 часова у холу
фискултурне сале О.Ш. „Вера Мишчевић“ Белегиш
Спискови уписане деце ће бити објављени 01.10.2015. у 12,00 на огласној табли школе.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК ЗА УПИСАНУ ДЕЦУ БИЋЕ НАКНАДНО
ИСТАКНУТ.

