
На основу члана17. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службенигласник РС” бр.88/17, 27/18- други закони и 10/19) Предшколска 
установа “Милица Ножица” у Ваљеву, упућује 

 
 

ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ 
У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

ЗА СВУ ДЕЦУ РОЂЕНУ У ПЕРИОДУ ОД 01.03.2015. ЗАКЉУЧНО СА 29.02.2016. 
 
 

 
Припремни предшколски програм остварује се као програм припреме за полазак у 
основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања и представља 
обавезни део система образовања. 

 
ПОЗИВАЈУ СЕ РОДИТЕЉИ деце рођене у периоду од 01.03.2015. дo 29.02.2016. 
године са пребивалиштем или боравиштем на територији града Ваљева да упишу 
своје дете у Предшколску установу “Милица Ножица”, ради похађања припремног 
програма пред полазак у школу. 

 
Припремни програм ће се одвијати у: 

- вртићима: „Бамби”, „Хајди”, „Колибри”, „Пчелица”, „Бубамара”, „Видра“, 
„Каменица” и „Бранковина”; 

- ОШ “Нада Пурић” и ОШ “Сестре Илић”;  
- При школама у селима на територији града Ваљева. 

 
ПОЗИВАЈУ СЕ родитељи деце рођене у означеном раздобљу, с апребивалиштем 
у сеоским подручјима на територији града Ваљева да се обавезно јаве у Установу 
и информишу о организацији и одвијању припремног програма, без обзира да ли 
је у претходном периоду овај програм организован на територији њиховог села.  
 

УПИС ће се одвијати: 
- електронским путем, преко портала „е-вртић“, или 
- у просторијама седишта Установе, ул. Владе Даниловића бр. 9, (вртић 

“Звончић”), сваког радног дана у периоду од 01. априла до 30. априла 2021. 
године од 9- 13 сати.  

За упис детета, родитељ треба да приложи извод из матичне књиге рођених и доказ 
о здравственом прегледу детета на обрасцу који ће добити у Установи.  

 
За децу која су већ уписана у Установу и похађају целодневни боравак, 
потребно је донети извод из матичне књиге рођених.  
 
Похађање програма је бесплатно. 



 
Припремне групе биће формиране до 31. aвгуста 2021. а почетак рада је од 
септембра 2021. Године по утврђеном распореду. 
 
Ближе информације могу се добити у седишту Установе, или путем контакта 
pumn.konkurs@gmail.com. 
 

 


