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ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо све родитеље да је листа примљене деце сачињена на основу Конкурсом
објављених могућности за пријем деце у васпитне групе.
Рангирање је извршено према броју бодова, а на основу приложене неопходне и важеће
документације.
Сачињене су три листе:
1. Листа примљене деце – деца примљена на расписана слободна места,
2. Листа деце која нису примљена – листа деце чији су се родитељи јавили на Конкурс
на расписана слободна места, али због недовољног просторног капацитета Установа
није у могућности да задовољи потребе свих родитеља за уписом деце у жељену
групу,
3. Листа поднетих захтева за нерасписана места – обухвата ранг листу деце чији су
родитељи поднели захтеве са пратећом документацијом на места у јасленим и
васпитним групама у којима није могуће извршити пријем деце због попуњених
места. У Конкурсу нису оглашене могућности у погледу броја деце ових узрасних
категорија управо из тих разлога.
Поред ових листа један захтев заведен под деловодним бројем 773 од 24.05.2019. године
за дете Михаила Љубанић, одбијен је као неблаговремен, пошто је поднет после истека
рока који је предвиђен за пријаве на конкурс.
Родитељи који су незадовољни одлуком Комисије, могу у року од 8 дана од дана
објављивања резултата конкурса, поднети жалбу директору Предшколске установе.
Родитељи примљене деце по Конкурсу у обавези су да се јаве у Установу у периоду од
17.06.2019. године до 15.07.2019. године. ради потписивања Уговора о коришћењу услуга.
Уколико се родитељ не појави у предвиђеном року, сматраће се да одустаје од уписа
детета. Такође, деца чији родитељи редовно не измирују обавезе према Установи ће бити
исписана из вртића.
Уколико је заинтересован неко од родитеља са ранг листе деце чије су родитељи
конкурисали на нерасписана места за млађу васпитну и средњу групу, може своје дете
уписати у групу полудневног боравка у Богатићу – код МУП-а, све док се не попуне слободна
места.
С поштовањем,
Комисија за упис деце

