РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ Основна школа „ГОРЊА СЛАТИНА“ ГОРЊА СЛАТИНА
76238-Горња Слатина, тел. 054/660-050, fax: 660-051,660-052,
еmail: os126@skolers.org
ЈИБ: 4400331570004, Организациони код: 08140126
Број: 705/20
Датум: 09.10.2020. године
На основу члана 9. став (2) Правилника о условима и начину реализације програма за дјецу у
години пред полазак у школу („Службени гласник РС“ број 57/19) ЈУ Основна школа „Горња Слатина“
Горња Слатина расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за упис дјеце у програм за дјецу у години пред полазак у школу
I
Расписује се јавни позив за упис дјеце у програм у години пред полазак у школу који ће се
реализовати у периду од 01.3.2021. године до 31.5.2021. године у укупном дневном трајању од 180
минута (укључујући паузу за заједнички оброк и рекреативне паузе).
II
У програм се могу уписати сва дјеца која нису обухваћена неким обликом предшколског
васпитања и образовања и која нису похађала цјеловити развојни програм, а која у наредној школској
години стичу услове за полазак у први разред (дјеца рођена 2015. године и послије 01.9.2014.године).
III
Упис дјеце се врши на основу увјерења о обављеном љекарском прегледу дјетета од надлежне
здравствене установе, са мишљењем надлежног педијатра, односно специјалисте породичне медицине
о томе да ли дијете може похађати наведени програм и извода из матичне књиге рођених
IV
Јавни позив је отворен 10.10.2020.године и траје до 23.10.2020.године.
V
Сви заинтересовани родитељи/старатељи могу уписати своју дјецу у просторијама школе сваког
радног дана од 7-15 часова код секретара школе.
VI
Обавезна документација:
1. Пријава (преузима се код секретара школе)
2. Увјерења о обављеном љекарском прегледу дјетета од надлежне здравствене установе, са
мишљењем надлежног педијатра, односно специјалисте породичне медицине о томе да ли
дијете може похађати наведени програм
3. Извод из матичне књиге рођених
VII
На основу броја пријављене дјеце школа ће упутити Захтјев Министарству просвјете и културе РС
за добијање сагласности за реализацију наведеног програма.
VIII
За све додатне информације заинтересовани родитељи/старатељи могу се обратити на број
телефона 054/660-050 или 054/650-052.
Директор школе
Тања Цвијановић

