ПРИЈАВА
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ''БОШКО БУХА'' ВРБАС ЗА ПЕРИОД ОД
1. СЕПТЕМБРА 2019. ДО 31. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ

Пријављујем дете на:
(навести врсту боравка)

У вртић у улици:
Осим овог вртића одговарали би ми и вртићи:
1.
4.
2.
5.
3.
6.

7.
8.
9.
Датум рођења:

Матични број детета:

1. М

Презиме и име детета и пол:
Место рођења, општина/држава:
Припадност народу, националној мањини, етничкој групи:
Адреса становања детета и бр. тел.:
Матични број оца:
Презиме и име оца:
Назив фирме, адреса и бр. телефона:
Матични број мајке:
Презиме и име мајке:
Назив фирме, адреса и бр. телефона:
Презиме и име старатеља и занимање:
Адреса и бр. телефона старатеља:
Желим васпитно-образовни рад на језику:

2. Ж

Моб. тел:

Моб. тел:

1. српском 2. Мађарском 3. Русинском 4. Двојезична српскорусинска

Заокружите одговарајуће податке:
ЗА ДЕТЕ И РОДИТЕЉА
1.
2.
3.

ЗА ОЦА
занимање:

ЗА МАЈКУ
занимање:

стручна спрема:

стручна спрема:

деца из породица која
користе неки облик
социјалне заштите и деца без родитељског
старања
деца самохраних родитеља
деца из социјално нестимулативних средина

4. деца са сметњама у психо-физичком развоју
5.

деца из породице у којој је дете које је тешко оболело
или има сметње у психофизичком развоју

6..

деца тешко оболелих родитеља

1.

7.

деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или
имају статус расељеног или прогнаног лица
деца предложена од стране Центра за социјални

2.

запослен код приватног
послодавца

2.

запослен код приватног
послодавца

3.

земљорадник

3.

земљорадник

8.

рад

деца из средина у којима је услед породичних и
других животних околности угрожено здравље,
безбедност и развој

власник приватне радње,
предузећа, агенције

1.

запослен у друштвеном

запослен у друштвеном
4.

предузећу, јавној
установи
и др, банци и сл.

5.

незапослен

5.

11.

деца запослених родитеља и редовних студената
деца која имају статус трећег и сваког наредног

предузећу, јавној
установи и др, банци и
сл.
незапослен

6.

пензионер

6.

пензионер

12.

деца чија су браћа или сестре уписани у Установу

7.

редован студент

7.

редован студент

9.

10.

13.

детета у породици

двоје или више деце из исте породице учествује на
Конкурсу

4.

власник приватне радње,
предузећа, агенције

УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛАЖЕМ ОДГОВАРАЈУЋА ДОКУМЕНТА:

- Извод из матичне књиге рођених,
-

потврда о лекарском прегледу /дечији лекар- педијатар/,

- Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или
хранитељску породицу,
- Решење Центра за социјални рад за дете из породице која остварује право на
новчану помоћ,
- Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у предшколску установу,
- Решење о инвалидности I категорије родитеља,
- одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља,
- потврда за родитеље да су запослени.
У случају да се у појединим вртићима пријави већи број деце од предвиђеног броја,
па дете не буде примљено у вртић који је родитељ навео у Пријави, Предшколска установа
задржава право да дете прими у вртић у којем има места, а који је најближи примарном
вртићу.
Листа примљене и одбијене деце биће истакнута 20.маја 2019.године
објекту Установе.

у сваком

Датум

Подносилац пријаве

подношења пријаве

_____________________________________________

2019. године

(презиме и име)
_____________________________________________

(број личне карте и МУП који је издао)

