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Поштовани родитељи,
Предшколска установа „11.април“ расписала је Конкурс за пријем деце за радну
2015/16. годину која почиње 1.септембра 2015.године. Конкурс је расписан од 15.04. до
30.04.2015.године.
Захтев за упис у јасле/вртић подноси родитељ, односно, старатељ детета у први
жељени објекат. Имајући у виду да је упис централизован и врши га Централна уписна
комисија, родитељи захтев предају у само једном објекту.
Формулар захтева и списак потребне документација налазе се код руководиоца
објекта, а могу се преузети и са сајта установе www.11april-nbgd.edu.rs
Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце у оквиру објеката ПУ „11.април“
(из објекта у објекат) такође подносе комплетну документацију неопходну за редован
конкурс уз обавезно навођење назива објекта који дете похађа.
Резултати конкурса биће објављени на вратима објеката 28.05.2015. године. Рок за
подношење жалбе је 8 дана од дана објављивања спискова примљене деце, у објекту у коме је и
предат захтев за упис.
Захтеви поднети после редовног конкурса (15.-30.04.2015.године) биће разматрани у
ревизији уписа током септембра 2015.године. Непотпуна документација неће бити разматрана.
Установа задржава право да родитељима тражи допуну документације уколико то сматра
потребним.

Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју је именовао
в.д.директора Установе. Комисија ће радити по критеријумима Правилника о ближим
условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл. гл. РС“,
бр.44/2011) на основу чл. 97. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гл. РС“ бр.72/09,52/11 и 55/13), Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гл.
РС“, број 18/10), додатним критеријумима прописаним Статутом ПУ „11.април“ уз сагласност
Оснивача и Правилника о раду Централне уписне комисије ПУ „11.април“ .

Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у
трајању од 4 часа, уз захтев за упис прилажу само фотокопију Извода из матичне књиге
рођених. Захтев предају у једном од објеката ПУ „11.април“. Установа ће у складу са
смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског
програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе
породице.
У радној 2015/2016.години у јасле се уписују деца која су рођена током календарске
2013. и 2014.године. У вртић се уписују деца рођена у периоду од 2012. до 2010.године, а у
Припремни предшколски програм деца рођена од 01.03.2009. до 01.03.2010.године.
Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте породице, потребно
је да на захтевима то назначи навођењем имена деце и годиштима њиховог рођења. Такође,
уколико је старије дете из породице уписано у објекат ПУ „11.април“ и похађаће га и у
радној 2015/2016.години, потребно је да се наведеу његови подаци на захтеву.
Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у
вези са Конкурсом која су истакута на вратима свих објеката ПУ „11.април“, као и на сајту
установе www.11april-nbgd.edu.rs (број слободних места и критеријуми и додатни
критеријуми за упис). У циљу ефикасније комуникације, пре предаје захтева за упис,
проверите да ли сте припремили сва потребна документа и попунили захтев у целости.
Приликом предаје документације, Ваш захтев ће бити заведен, а подносилац захтева за упис
ће добити потврду о пријему са деловодним бројем.
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