ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''БАМБИ'' – КУЛА
Јосипа Крамера 19
Тел: 025-722-139
Email / pubambi@gmail.com
ДЕл.бр. I 195-1/22
Датум: 01.03.2022.

На основу одлуке Управног одбора о расписивању Конкурса ПУ''Бамби''- Кула дел.бр.
I 166-1/22 од 28.02.2022.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''БАМБИ''КУЛА ОБЈАВЉУЈЕ
КОНКУРС
ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “БАМБИ“ КУЛА
ЗА РАДНУ 2022./2023.ГОДИНУ
I
Расписуjе се Конкурс за упис деце у Предшколску установу ''Бамби'' Кула(у
даљем тексту: Установа) за радну 2022/2023. годину, која почиње 01.09.2022. године.
II
Установа, у складу са својим могућностима, на захтев родитеља, односно другог
законског заступника, након спроведеног Конкурса за упис деце (у даљем тексту:
„Конкурс“), врши упис деце.
III
Управни одбор Установе утврђује преглед слободних места по објектима,
типовима боравка и језику на коме се одвија васпитно - образовни рад, који је саставни
део Конкурса који се објављује.
IV
У Установу примају се:
• на целодневни боравак деца од 6 месеци до поласка у школу,
• на полудневни боравак деца од пет година до поласка у школу и
• на полудневни боравак деца од три до пет година.
V
Бодовање и рангирање за упис деце у објекте Установе назначене у Конкурсу
врши Комисија за пријем деце, а у складу са Правилником о условима запријем, упис,
боравак и испис деце предшколске установе „Бамби“ Кула и Статутом Установе.

VI
Приjаве на Конкурс, са потребном документацијом, подносе се Установи од
04.04.2022. године закључно са 17.04.2022. године ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ
ПУТЕМ, путем е-вртића.
Приjаву на Конкурс jе потребно поднети и за децу са листе чекања.

Потребна додатна документација( деце из осетљивих група) за одлучивање на
Конкурсу је:
1.

Извод из матичне књиге
рођених
(може
и
фотокопија, без обзира на
датум издавања) за дете које
први пут конкурише, као и
свако у породици.

4
.

Препорука Центра за
социјални рад за упис
детета у Предшколску
установу (односи се на
децу из
социјално
нестимулативних
средина као и на децу
предложену од стране
Центра за социјални рад)

7

Мишљење
Интерресорне
комисије
са
проценом
потребе
за
пружањем
додатне
образовне,
здравствене или
социјалне
подршке детету

2.

Потврда Дома здравља да је
дете тешко оболелих
родитеља

5
.

8.

Потврда
факултета да је
родитељ редован
студент

3.

3.1. Решење Центра за
социјални рад о стављању
под старатељство
3.2. Решење Центра за
социјални рад о смештају
детета
у
хранитељску
породицу
или
установу
социјалне заштите.
3.3 Решење Центра за
социјални рад за дете из
породица које остварују
право на новчану социјалну
помоћ
3.4. Решење Центра за
социјални рад о праву на
додатак за туђу негу и помоћ

5.1. Решење Управе за
борачко инвалидску
заштиту Одсек за
избегла, прогнана или
расељена лица о
инвалидности родитеља
(ратни војни инвалиди)
5.2. Потврда Управе за
борачко
инвалидску
заштиту
Одсек
за
избегла, прогнана или
расељена
лица да је
родитељ расељено или
прогнано лице.

9.

Потврда Фонда
ПИО да родитељ
има
статус
запосленог,
пољопривредника,
пензионера или
оснивача
привредног
друштва/предузет
ника или потврда
послодавца о
запослењу

6
.

6. 1. Пресуда надлежног
суда којом се утврђује
самостално
вршење
родитељског права
6.2. извод из матичне
књиге рођених за децу
неутврђеног очинства
6.3 извод из матичне
књиге умрлих за другог
родитеља или решење

надлежног органа о
проглашењу
несталог
лица за умрло.

10

ЛИЧНА КАРТА обавезна за подносиоца захтева (копија или очитана лк)

VII
Након извршеног бодовања Комисија за упис деце утврђује листу примљене
деце, истичу се по објектима на огласним таблама у сваком објекту Установе. КАО И НА
САЈТУ УСТАНОВЕ.
Листа примљене деце, биће истакнуте до 30.06.2022. године.
VIII
Родитељ, односно други законски заступник може у року од 8 дана од дана
објављивања резултата Конкурса остварити увид у документацију свог детета у ПУ
„Бамби“ Кула, Јосипа Крамера 19.
Услов за закључивање Уговора о упису и боравку детета је да родитељ
односно други законски заступник, приликом закључивања истог приложи : Потврду о
вакционалном статусу и Потврду о лекарском прегледу за децу припремног предшколског
програма.
Уколико родитељ односно други законски заступник, без оправданих разлога, не
потпише наведени Уговор,најкасније до 01.09.2022. године, сматраће се да је одустао од
уписа детета у Установу.
Прилог овог текста Конкурса је Обавештење о расположивим капацитетима
Установе.
Директорица ПУ''Бамби'':
Снежана Булатовић

