ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ПОЛЕТАРАЦ''
ЉУБОВИЈА
Број : 787/18
Датум : 26.06.2018. године
На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'' број 88/2017), члана 2. Правилника о ближим условима за утврђивње
приоритета за упис деце у предшколску установу (''Сл.гласник РС'' 44/11), Управни одбор
ПУ ''Полетарац'' Љубовија, на седници одржаној дана 26.06.2018. године, донео је :

П Р А В И Л Н И К
о критеријумима за пријем деце на
целодневни боравак у Установу

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми за пријем деце у Предшколску Установу
„Полетарац“ Љубовија.
Члан 2.
У Установу се примају деца на целодневни боравак од 18 месеци до 6,5 година старости у
зависности од смештајних могућности.
Члан 3.
Пријем деце у Установу врши се на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор
Установе.
Члан 4.
Поступак пријема и доношење одлуке о пријему деце у вртић врши Комисија за пријем
деце коју именује Управни одбор Установе.
Члан 5.
Деца која су у претходној години била уписана у Установу, а нису раскинула уговор, чији
су родитељи измирили све обавезе према Установи настављају да користе услуге
Установе, без подношења захтева на расписани конкурс из члана 3. овог Правилника.
Члан 6.
Приоритет за упис имају:
-деца жртве насиља у породици;
-деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског
старања;

-деца самохраних родитеља;
-деца из социјално нестимулативних средина;
-деца са сметњама у психофизичком развоју;
-деца из породица у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком
развоју;
-деца тешко оболелих родитеља;
-деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статутс расељеног или прогнаног
лица;
-деца предложена од стране центра за социјални рад;
-деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено
здравље,безбедност и развој;
-деца запослених родитеља и редовних студената;
-деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;
-деца чија су браћа и сестре уписани у исту предшколску установу;
-остала деца.
Члан 7.
Ако Установа са својим капацитетима не може да задовољи исказаним потребама
родитеља и деце првенство пријема имају:
-деца без оба родитеља (без родитељског старања), а надлежан орган је донео одлуку о
старатељству.
-деца за коју је надлежни центар за социјални рад утврдио неопходност да се збрину у
Установу.
Члан 8.
Бодовање деце по захтевима за пријем по расписаном конкурсу врши се на следећи начин:
1)
2)
3)
4)

деца чија су оба родитеља запослена или су редовни студенти – 9 бодова
деца која имају статус трећег и сваког наредног детета – 5 бодова
деца чија су браћа и сестре уписани у вртић – 4 бода
деца чији је један родитељ запослен - 2 бода

Максималан број бодова је 20.
Члан 9.
У случају када деца бодована у складу са чланом 8. овог Правилника имају исти број
бодова,приоритет се утврђује према материјалном положају (примања по члану
домаћинства),тако што приоритет имају деца чији је просек по члану домаћинства мањи.
Члан 10.
Деца родитеља који нису запослени примаће се само у оним узрастима и групама где
евентуално буде имало места.
Члан 11.

Ако се на конкурс јави мање деце него што у васпитним групама има слободних места,а
постоји интерес родитеља, деца ће се примати, без бодовања.
Члан 12.
Бодовна листа се сређује према узрасним групама. Рангирање деце врши се на основу
броја бодова који се добије по овом Правилнику.
Захтеви родитеља чија деца не могу да се приме због ограничених смештајних капацитета
Установе задржавају се у Установи и исти се решавају током године уколико се укажу
слободна места на основу бодне листе.
Члан 13.
Бодна листа истиче се на огласној табли Установе на увид родитељима, исти се
обавештавају и на други пригодан начин путем телефона или локалних медија.
Члан 14.
Родитељ,односно старатељ детета које није примљено у Установу има право да поднесе
приговор Управном одбору Установе, у року од 15 дана од дана истицања бод листе на
огласној табли Установе.
Члан 15.
Родитељ чије је дете примљено у Установу, дужан је да обавести Установу да прихвата
пријем и да најкасније до првог септембра текуће године закључи уговор о коришћењу
услуга Установе.
Уколико родитељ у року из претходног става не обавести Установу о прихватању пријема
и не потпише уговор, сматраће се да не прихвата упис детета у Установу, те ће се његов
захтев брисати из евиденције.
Члан 16.
Права и обавезе родитеља и Установе, регулишу се уговором о коришћењу услуга.
Родитељ је дужан да пре почетка коришћења услуга Установе за примљено дете прибави
лекарско уверење.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Установе.
Председник Управног одбора
_________________________
Милан Ненадовић

