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Сомбор
Одељење за друштвене делатности Градске управе града Сомбора, на основу
члана 97. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, број
72/2009), расписује
О Г Л А С
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС
У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ
У предшколску установу (забавиште) уписују се сва деца у години пред полазак
у школу.
Родитељ односно старатељ, дужан је да пријави дете за упис у предшколску
установу ради похађања припремног предшколског програма, које на дан о1. септембра
2010. године има од пет и по до шест и по година, односно које је рођено од 01. марта
2004. до 01. марта 2005. године.
За пријаву детета за упис у предшколску установу потребно је приложити:
1. Извод из Матичне књиге рођених за дете
2. Важећу личну карту , са тачном адресом родитеља или старатеља
3. Решење о старатељству за децу под старатељством
4. Доказ о здравственом прегледу детета
Пријављивање деце у припремне предшколске групе – полудневни боравак
(забавиште) извршиће се у Предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор у периоду од
03.05.2010. до 14.05.2010. године.
Упис за полудневни боравак ће вршити васпитачи по објектима у Сомбору и
насељеним местима (селима) на територији Града, сваког радног дана од 7,00 до 8,00
часова и од 12,00 до 13,00 часова, а уторком и четвртком и од 17,00 до 19,00 часова.
Пријављивање деце у припремне предшколске групе – целодневни боравак
(обданиште) вршиће се сваке среде од 14,00 до 17,00 часова у вртићу на Селенчи, до
19.05.2010. године.
Новчаном казном од 5.000,00 динара до 25.000,00 динара казниће се за
прекршај родитељ односно старатељ, ако намерно или без опрвданог разлога не упише
дете у Предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма или ако
дете неоправдано изостаје из предшколске установе (члан 162. Закона).
Н а ч е л н и к,
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