ПРИЈАВА
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО'' НОВИ САД
ЗА ПЕРИОД ОД 1. СЕПТЕМБРА 2022. ДО 31. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ
Пријављујем дете на:
(целодневни боравак за рођ. од 01.03.2016-31.08.2021., или полудневни боравак I за рођ. од
(навести врсту боравка)
01.03.2016-28.02.2018. г. или полудневни боравак II за рођ. од 01.03.2018-29.02.2020. г.)
У вртић у улици: ________________________________________________________________
Осим овог вртића одговарали би ми и вртићи у следећим улицама:
1. _________________________________
2. _______________________________
JMБГ детета:

Датум рођења:

Презиме и име детета и пол:

1. М

2. Ж

Место рођења, општина/држава:
Припадност народу, националној мањини, етничкој групи
(није обавезно попунити)
Адреса становања детета и кућни бр.тел
ЈМБГ оца:
Презиме, име и адреса оца:

Моб. тел:

Назив фирме, адреса и бр. телефона:
ЈМБГ мајке:
Презиме, име и адреса мајке:
Назив фирме, адреса и бр. телефона:

Моб. тел:

ЈМБГ другог законског заступника:
Презиме и име другог законског заступника:
Адреса и бр.тел. другог законског заступника:
Желим васпитно-образовни рад на језику:

1. српском

2. мађарском

3. словачком

Критеријуми за упис и бодовање и потребна документација:
ЗА ДЕТЕ
Критеријуми за упис и бодовање

Документ који се прилаже
Решење о стављању под старатељство или
решење о смештају у хранитељску породицу или
установу социјалне заштите

1.

деца жртве насиља у породици

2.

- деца из породица која користе право
на новчану социјалну помоћ или
право на додатак за туђу негу и помоћ
и деца без родитељског старања,
- деца из социјално нестимулативних
средина, и
- деца из средина у којима је услед
породичних и других животних
околности
угрожено
здравље,
безбедност и развој

3.

деца самохраних родитеља

4.

деца са сметњама у психофизичком
развоју

5.
6.
7.

деца из породице 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 статус расељеног
или прогнаног лица

2.1. Решење о праву на новчану социјалну помоћ,
решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
решење о стављању под старатељство или
решење о смештају у хранитељску породицу или
установу социјалне заштите,

Документ издаје
Центар за социјални рад

Центар за социјални рад

2.2. Препорука

Пресуда надлежног суда или Решење Центра за
социјални рад којима је утврђено самостално
вршење родитељског права
Мишљење Комисије са проценом потребе за
пружањем додатне образовне, здравствене или
социјалне подршке детету
Мишљење Комисије са проценом потребе за
пружањем додатне образовне, здравствене или
социјалне подршке
Потврда
Решење о признавању својства ратног војног
инвалида или решење о признавању статуса
избеглог, прогнаног или расељеног лица

Дом здравља
Управа за борачко-инвалидску
заштиту Одсек за избегла,
прогнана или расељена лица

Надлежни суд или Центар за
социјални рад
Интерресорна комисија
Интерресорна комисија

8.

деца предложена од стране Центра за
социјални рад

Препорука за упис деце у предшколску установу

Центар за социјални рад

9.

деца запослених родитеља
редовних студената

Потврда ПИО фонда, потврда послодавца о
запослењу или потврда факултета

ПИО фонд, послодавац, виша
школа/факултет

или

10.

11.

12.

деца која имају статус трећег и сваког
наредног детета у породици
деца чија су браћа или сестре уписани
у Установу, двоје или више деце из
исте породице учествује на Конкурсу
Остала деца (деца чији је један или
оба родитеља незапослен, деца
пензионера, итд.)

10.1. Изводи из матичне књиге рођених за свако
дете

Градска управа за опште
послове

-

-

Решење ПИО фонда, и др.

ПИО фонд, и др.

ЗА РОДИТЕЉЕ/ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ
Радноправни статус

ЗА ОЦА

Документ који се прилаже

ЗА МАЈКУ

1.

оснивач привредног друштва или
предузетник

1.

2.

запослен

2.

3.
4.
5.
6.

пољопривредик
незапослен
пензионер
редован студент

3.
4.
5.
6.

Документ издаје

Потврда ПИО фонда

ПИО фонд

Потврда ПИО фонда, потврда
послодавца о запослењу
Потврда ПИО фонда
Потврда ПИО фонда
Потврда да је редован студент

ПИО фонд, послодавац
ПИО фонд
ПИО фонд
Факултет/виша школа

УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛАЖЕМ ОДГОВАРАЈУЋА ДОКУМЕНТА:
(Заокружити бројеве докумената које прилажете)

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.

2.

Потврда Дома здравља да је дете тешко
оболелих родитеља

3.

11

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

Препорука Центра за социјални рад
за пријем детета у Предшколску
4 установу (односи се на тачке 2. и 8.)
из критеријума за утврђивање
приоритета за упис).
5.1. Решење Управе за борачкоинвалидску заштиту Одсек за
избегла, прогнана или расељена
лица о инвалидности родитеља
(ратни војни инвалиди)
5
5.2. Потврда Управе за борачко
инвалидску заштиту Одсек за
избегла, прогнана или расељена
лица да је родитељ расељено или
прогнано лице.
6. 1. Пресуда надлежног суда којом
се утврђује самостално вршење
6 родитељског права
6.2. Решење Центра за социјални
рад којим се утврђује самостално
вршење родитељског права

7.

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

8.

Потврда факултета да
родитељ редован студент

9.

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

10.

ЛИЧНА КАРТА обавезна за подносиоца захтева (копија или очитана лк) који је пријављен на територији Општине Нови Сад

Напомена: Приликом закључења уговора родитељ или законски заступник детета је обавезан да достави Потврду Дома здравља
на обрасцу брoj 1.
Датум
Подносилац пријаве
подношења пријаве
____________ 2022. године
E-mail адреса подносиоца пријаве
_______________________

(презиме и име)

(број личне карте и МУП који је издао)

је

