ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА УПИС ДЕЦЕ 2022/2023.год
Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току предходне радне
године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па
уколико дете није примљено у неки од наших објеката, морају се поднети поново у
току трајања Конкурса тј. од 11.4. до 13.5.2022.год.
Централна уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у
складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани
Законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне
године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно
споријим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи
искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи итд.)
Централна уписна комисија задржава право пријема у друге објекте у близини објеката
које је родитељ навео у листи жеља, уколико у жељеним објектима нема смештајних
капацитета, а у складу са важећим педагошким нормативима.
Одбијенице (потврде за уписивање деце у верификоване приватне вртиће којима се стиче
право на рефундацију трошкова боравка детета у вртићу од Града Београда) се не издају
до завршетка конкурсног периода.
УЗРАСТ ДЕЦЕ




Јасленим групама припадају деца рођена у периоду од 1.3.2020. до 28.2.2022.
године.
Вртићким групама припадају деца рођена у периоду од 1.3.2017. до 28.2.2020.
године.
Припремним предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2016.год. до
28.02.2017. године.

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ
Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру
ПУ Чукарица такође подносе комплетну документацију неопходну за редован конкурс уз
обавезно навођење назива објекта који дете тренутно похађа.
ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ
Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте породице, потребно је да
на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.
Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ Чукарица и похађа га и у радној
2022/2023.години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву.
НАКНАДНИ ЗАХТЕВИ
Захтеви поднети после редовног конкурса (после 13.5.2022.године) биће разматрани у
ревизијама уписа почев од септембра 2022. године и решавани сходно смештајним
капацитетима установе.
Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења
у вези са Конкурсом која су на сајту установе.
С поштовањем,
Централна уписна комисија Предшколске установе Чукарица

