ПОПУЊАВА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
I

ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА
ОТАЦ

МАЈКА

Име и презиме
Датум и место рођења
ЈМБГ
Занимање / степен стручне спреме
Предузеће / установа запослења --- тел. број
Адреса стана / телефон у кући
Број мобилног телефона
Националност

II

СОЦИО - ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА РОДИТЕЉА
ОТАЦ

МАЈКА

ОТАЦ

Пољопривредни радници

Саобраћајно особље

Индустријски и занатски
радници
Занатлије

Руководеће особље
Стручњаци (просветни и
здравствени радници)
Уметници и уметнички
сарадници
Пензионери

Радници у трговини и угост. и
другим услугама
Власници угоститељских и
других радњи
Особље заштите

Остала лица са личним
примањима
Непознато занимање

Адмнистративни, финансијски
и сродни радници

III

МАЈКА

БРОЈ ЧЛАНОВА У ЗАЈЕД. ДОМАЋИНСТВУ ______ (ОДРАСЛИ _____ ДЕЦА _____ )

IV

ПРЕЛЕЖАНЕ БОЛЕСТИ

___________________________

V

ОСЕТЉИВОСТ НА ЛЕКОВЕ

___________________________

VI

ТРАУМЕ
___________________________________________

VII

ПРИОРИТЕТ ПРИ УПИСУ ИМАЈУ ДЕЦА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
(заокружити редни број):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

деца жртве насиља у породици;
деца из породица које користи неки облик социјалне заштите
деца без родитељског старања;
деца самохраних родитеља;
деца их социјално нестимулативних средина;
деца са сметњама у психофизичком развоју;
деца из породице у којој је дете тешко оболело или имају сметње у
психофизичком развоју;
деца тешко оболелих родитеља;
деца чији су родитељи ратни војни инвалиди;
деца чији родитељи имају статус расељеног или прогнаног лица;
деца предложена од стране центра за социјални рад;
деца из средине у којој је услед породичних и других животних
околности угрожено здравље, безбедност и развој.

ДОКАЗ: Акт одговарајуће социјалне, здравствене и друге институције
VIII

ПРИОРИТЕТ ПРИ УПИСУ ДЕЦЕ КОЈА НЕ ПРИПАДАЈУ ОСЕТЉИВОЈ ГРУПИ
УТВРЂУЈЕ СЕ ПРИМЕНОМ СЛЕДЕЋИХ КРИТЕРИЈУМА (заокружити редни број):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

запосленост оба родитеља ..........................................................
60 бодова
један родитељ запослен, а други редован студент.....................
50 бодова
оба родитеља редовни студенти..................................................
45 бодова
један родитељ запослен................................................................
40 бодова
један родитељ редован студент...................................................
30 бодова
треће и свако наредно дете у примарној породици ...................
20 бодова
дете чији су сестра или брат већ уписани у Установу................
10 бодова
____________________________________________________
(уписати име и презиме детета, датум рођења и вртић који похађа)

ДОКАЗ: а) за 1. до 5. - Потврда о запослењу и М образац (пријава) као доказ о запослењу
- акт надлежног регистра o активном статусу, не старији од шест
месеци (предузетници, пољопривредници, слободни уметници...)
- потврда (уверење) о редовним студијама
б) за 6.

- извод из матичне књиге рођених за сву децу
- пријава стана за родитеља, издржаваоца, старатеља
- пријава стана за сву децу

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
______________________________
Датум, ________________
______________________________
(бр.л.к. – ПУ)

ПОПУЊАВА УСТАНОВА

РОДИТЕЉ – СТАРАТЕЉ – ИЗДРЖАВАЛАЦ _____________________________
ДЕТЕ _______________________________________________________________

I
ПРИОРИТЕТ ЗА УПИС – ОСЕТЉИВА ГРУПА
________________________________________

II
БОДОВАЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ЗА УПИС ДЕТЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

запосленост оба родитеља .............................................................. 60 бодова
један родитељ запослен, а други редован студент.........................50 бодова
оба родитеља редовни студенти..................................................... 45 бодова
један родитељ запослен................................................................... 40 бодова
један родитељ редован студент....................................................... 30 бодова
треће и свако наредно дете у примарној породици ..................... 20 бодова
дете чији су сестра или брат већ уписани у Установу...................10 бодова

УКУПНО БОДОВА

_________

КОМИСИЈА
Датум ___________

_______________

