ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др Сима Милошевић“ Земун
Капетана Радича Петровића 26

На основу члана 111. Статута Предшколске установе „Др Сима Милошевић“,
Земун, одлуке Секретаријата за образовање и дечју заштиту да се конкурс за
упис нове деце спроведе у периоду од 30.03.2020. до 15.05.2020. године и
предлога Стручне службе, на својој двадесеттрећој ванредној седници,
одржаној 24.03.2020.г. Управни одбор је донео
О Д Л У К У
1. Расписује се Конкурс за упис деце у Предшколску установу
„Др Сима Милошевић“ Земун, за радну 2020/2021. годину, према
расположивим капацитетима, и то: 572 местa у јаслицама и 148 места у
вртићима, у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању.
2. Захтеви за упис могу да се доставе искључиво електронским путем и то:
-

електронском поштом на адресу: konkurs@pudrsimamilosevic.edu.rs
преко портала www.euprava.gov.rs и www.euprava.beograd.org.rs

Као благовремене сматраће се пријаве предате, односно послате у периоду од
30.03.2020. до 15.05.2020.
3. Спискови примљене деце биће истакнути на огласним таблама свих
Организационих јединица ПУ дана 08.06.2020. године.
4. Приговори на одлуку о пријему деце, уз обавезно навођење ЈМБГ детета и
контакт телефона подносиоца приговора,
подносе се од 08.06.до
17.06.2020. године у најближој организационој јединици , поштом на адресу
ПУ“Др Сима Милошевић“ Капетана Радича петровића бр.26. или мејлом на
адресу info@pudrsimamilosevic.edu.rs
5. О поднетим приговорима одлучује трочлана другостепена комисија, коју
именује Управни одбор Предшколске установе. Комисија ће одлучивати о
приговорима у периоду од 18.06.2020.г. до 26.06.2020.г.
6. Приликом подношења захтева родитељ је у обавези да пријави све
специфичности везане за здравље детета, које изискују консултације са
одговарајућим службама и институцијама пре уписа, тако што ће у
формулару захтева уписати да дете има здравствене проблеме или сметње
у развоју, а копије доказа доставити поштом уз обавезно навођење ЕГН

броја и ЈМБГ детета. У случају прикривања битних података везаних за упис
детета, Установа задржава право да не упише дете или га испише по
сазнању за прикривене чињенице.
7. У случају да родитељ тражи поновни упис детета које је исписано због
дуговања или да родитељ дугује за једно дете, а тражи упис за друго,
Установа задржава право да такав захтев одбије.
8. У Припремни предшколски програм у трајању од 4 сата уписују се сва деца
рођена од 01.03.2014. до 28.02.2015. године, у складу са Законом.
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