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На основу чл. 119 Закона о основама система образовања и васпитања  Управни 

одбор Предшколске установе „Невен“ је на седници одржаној _________2018.год. донео 

 

 

ПРАВИЛНИК О УПИСУ И УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА 

 ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „НЕВЕН“ 

 
 

Чл. 1 

 У установу се примају деца старости од 1 до 6,5 година према расположивом 

капацитету, као и деца узраста од 5,5 до 6,5 година са територије Општине Бајина Башта. 

 

Чл. 2 

 Упис деце се врши у периоду од 01.05 до 31.05. текуће године за наредну школску 

годину, с тим да се упис деце може вршити током целе школске године, ако капацитет 

Установе није попуњен. 

 

Чл. 3 

 Упис деце се врши попуњавањем уписнице коју родитељ добија у установи код 

стручног сарадника. 

 

Чл. 4 

 По завршеном упису деце врши се разврставање по узрасту и распоређивање у 

одговарајуће групе. 

 

Чл. 5 

 У Установи постоје следеће васпитне групе:  

1. јаслице (старост деце од 1 до 3 године) 

2. млађа васпитна група (старост деце од 3 до 4 године) 

3. средња васпитна група (старост деце од 4 до 5 година) 

4. старија васпитна група (старост деце од 5 до 5,5 година) 

5. припремни предшколски програм:  

а) целодневни боравак (старост деце од 5,5 до 6,5 година) 

б) боравак у трајању од 4 сата (старост деце од 5,5 до 6,5 година) 

 

Чл. 6 

 Критеријуми за пријем деце су следећи: 

1.   да су оба родитеља запослена; 

2. да једно дете из породице већ похађа вртић; 

3. да је треће дете у породици; 

4. да је један родитељ запослен. 

 

Чл. 7 

 Изузетак од критеријума утврђених чл. 6 овог Правилника су деца која се у 

Предшколску установу примају по званичној препоруци педијатра Дома здравља и Органа 

старатељства када је то неопходно за подстицање развоја детета. 
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Чл. 8 

 Изузетак од  критеријума утврђених чл. 6 овог Правилника су и деца уписана у  

припремни предшколски програм тако да сва уписана деца морају бити и примљена из 

разлога што је припремни предшколски програм обавезан. 

 

 

Чл.9 

 Спискови са формираним групама о пријему деце објављују се 15. јуна, на огласној 

табли Установе. 

 

Чл. 10 

 Приликом поласка у вртић родитељи су обавезни да за дете донесу лекарско 

уверење о спремности детета за полазак у установу. 

 

Чл. 11 

 Предшколска установа са родитељима потписује Уговор о начину и условима 

коришћења услуга установе на почетку школске године, односно касније у зависности када 

дете крене у Установу. 

 

Чл. 12 

 У Уговору  су детаљно прецизирани сви основни услови везани за смештај и 

боравак деце у Установу као и права, обавезе и одговорности  родитеља и Установе. 

 

Чл. 13 

 Измене и допуне овог Правилника врше се на начин на који је донет. 

 

Чл. 14 

 Овај Правилник се примењује од дана доношења. 

 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

           __________________________ 

      Раденка Лазић 

            


