Ј.У.ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ПЧЕЛИЦА МАЈА“
НОВИ ГРАД
__________________________________________________________________
Нови Град 79220,Улица Петра Кочића 23 А
Тел.0038752751684; Тел.фаx 0038752751322 , pcelicamaja 18@hotmail.com. ЈИБ: 4400757800007

Број: 167/18
Датум: 21.06.2018. године
На основу члана 37. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број 79/15), члана 18. 19. 20. и 22. Правилника о пријему дјецу у ЈУ
Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град, те одлуке Управног одбора број: 164/18 од
19.06.2018. године, ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град ( у даљем тексту:
предшколска установа) објављује:
ЈАВНИ КОНКУРС
за упис дјеце у предшколску установу за радну 2018/19 годину
I
Обавјештавају се родитељи/старатељи да ће се упис дјеце у предшколској установи за
радну 2018/19 годину вршити у периоду од 21.06. до 06.07.2018. године и то за:
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА МАЈА“ НОВИ ГРАД
-

Мјешовита јасличка група - 9 дјеце,
Вртићка гупа од три до четири године – 4 дјеце,
Вртићка група од четири до пет година – 10 дјеце,
Вртићка група од пет до шест година – 1 дијете.
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА СВОДНА

- мјешовита вртићка група од три до шест година – 9 дјеце

II
Упис дјеце се врши у:
- Ул. Петра Кочића бр. 10, Нови Град (у просторијама предшколске утанове).

III
1.
-

За дјецу која се уписују први пут потребна је сљедећа документација:
Попуњен захтјев за упис,
Извод из Матичне књиге рођених за дијете/дјецу,
Љекарско увјерење (брис грла, носа и узорак столице),
Рјешење о старатељству улолико су родитељи разведени.

2. Родитељи/старатељи дјеце која тренутно похађају предшколску установу су обавезни
да обнове захтјев за упис дјетета за радну 2018/19 годину, и измире обавезе плаћања
боравка дјетета у ранијем периоду.
3. Уколико родитељ/старатељ то не учини његово дијете не остварује право да похађа
предшколску установу у радној 2018/19 години.
4. Родитељи/старатељи који су у радној 2017/18 години подносили захтјев за упис
дјетета у предшколску установу, а стављени су на Листу чекања због попуњености
група, обавезни су да у току конкурса поново поднесу захтјев уколико желе уписати
дјете у предшколску установу.

IV
У складу са чланом 20. Правилника о пријему дјеце у ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“
Нови Град, приоритет код пријема и уписа дјеце имају:
- дјеца чији су родитељи лица са инвалидитетом,
- дјеца самохраних родитеља,
- дјеца из породице са троје или више дјеце,
- дјеца из породица којима је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији
додатак и матерински додатак,
- дјеца припадника мањинских етничких заједница.
V
Ради остваривања права у складу са тачком IV овог Јавног конкурса, подносилац захтјева
је обавезан да достави сљедећу документацију:
- Рјешење о инвалидности за ратне војне инвалиде или цивилне жртве рата, које издаје
надлежно општинско одјељење за борачко-инвалидску заштиту,
- Увјерење о самохраности родитеља које издаје Центар за социјални рад,
- Увјерење да дијете које се прима и уписује има статус трећег и сваког наредног
дјетета у примарној породици, а које издаје Центар за социјални рад,
- Увјерење да породица дјетета које се прима и уписује има утврђен статус корисника
права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак, које издаје Центар за
социјални рад ,

-

Изјава родитеља/старатеља дјетета о припадности мањинској етничкој заједници,
овјерена код надлежног органа (општинска управа).

У случају недостављања траженe документације, подносилац захтјева не остварује право
првенства по датом критеријуму.
VI
Захтјев за пријем и упис, родитељи/старатељи могу поднијети у просторијама ЈУ Дјечији
вртић „Пчелица Маја“ Нови Град, сваког радног дана у току радног времена предшколске
установе.
Захтјеви за упис који буду поднешени након затварања конкурса за упис, имат ће статус
ванредних захтјева, на основу којих ће бити формирана листа чекања и узет ће се у обзир
тек након уписа дјеце по конкурсу.
VII
Уписана дјеца започињу остваривати Програм предшколског васпитања и образовања
почетком радне 2018/19 године, односно од 01. септембра 2018. г.
Комисија за пријем и упис дјеце ће након разматрања захтјева објавити резултате, који се
остварују кроз формиране васпитно-образовне групе, које ће бити објављене на огласној
табли и улазним вратима предшколске утанове..
VIII
Напомена: Родитељи/старатељи су дужни након објављене ранг листе о пријему уписа
дјетета, а прије поласка дјетета у предшколску утанову, доставити Извод из матичне
књиге рођених (може и овјерена копија), и Љекарско увјерење којим се потврђује да је
дијете здраво и да може похађати предшколску установу .

директор
_________________________
Милан Маринчић

