Јавни позив за пријаву дјеце у Програм за дјецу у години пред
полазак у школу

На основу члана 36. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гласник
РС“, број 79/2015 и 63/2020) прописано је да се Програм за дјецу у години пред полазак у
школу организује за дјецу која нису обухваћена неким обликом предшколског васпитања
и образовања и која нису похађала цјеловити развојни програм, а која по прописима којима
се уређује област основног васпитања и образовања у наредној школској години стичу
услове за полазак у први разред основне школе.
Министарство просвјете и културе Републике Српске намјерава и у 2022. години
подржати реализацију Програма, у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама
ЈЗУ Института за јавно здравство РС. У складу са горе наведеним ЈУ Дјечији вртић „Радост“
Приједор позива све родитеље да дјецу пријаве до 26. новембра 2021. године, како би
благовремено доставили податке Министарству просвјете и културе и извршили припреме
за реализацију програма на основу броја пријављене дјеце.
Пријаве за Програм за дјецу у години пред полазак у школу уз достављање извода
из матичне књиге рођених дјетета, попуњавају се у просторијама централног вртића
„Радост“ у улици Вука Караџића 21 сваким радним даном у периоду од 08:00 до 14:00
часова.
Програм за дјецу у години пред полазак у школу трајаће од 1. марта до 31. маја 2022.
године, у укупном дневном трајању од 180 минута, а реализоваће се у просторијама вртића.
Приликом првог доласка у Програм, родитељи су дужни доставити љекарско увјерење
дјетета са уредним лабораторијским налазима који садрже брис носа и грла и налаз столице
који издаје надлежна здравствена установа.
Све додатне информације можете добити на телефон 052/211-702.

Javni poziv za prijavu djece u Program za djecu u godini pred polazak u
školu

Na osnovu člana 36. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. Glasnik RS“,
broj 79/2015 i 63/2020) propisano je da se Program za djecu u godini pred polazak u školu
organizuje za djecu koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i
koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program, a koja po propisima kojima se uređuje oblast
osnovnog vaspitanja i obrazovanja u narednoj školskoj godini stiču uslove za polazak u prvi razred
osnovne škole.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske namjerava i u 2022. godini podržati
realizaciju Programa, u skladu sa epidemiološkom situacijom i preporukama JZU Instituta za javno
zdravstvo RS. U skladu sa gore navedenim JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor poziva sve roditelje
da djecu prijave do 26. novembra 2021. godine, kako bi blagovremeno dostavili podatke
Ministarstvu prosvjete i kulture i izvršili pripreme za realizaciju programa na osnovu broja
prijavljene djece.
Prijave za Program za djecu u godini pred polazak u školu uz dostavljanje izvoda iz
matične knjige rođenih djeteta, popunjavaju se u prostorijama centralnog vrtića „Radost“ u ulici
Vuka Karadžića 21 svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 14:00 časova.
Program za djecu u godini pred polazak u školu trajaće od 1. marta do 31. maja 2022.
godine, u ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta, a realizovaće se u prostorijama vrtića.
Prilikom prvog dolaska u Program, roditelji su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje djeteta sa
urednim laboratorijskim nalazima koji sadrže bris nosa i grla i nalaz stolice koji izdaje nadležna
zdravstvena ustanova.
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 052/211-702.

