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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 
Поштовани родитељи, 

 

У обавези сте да дођете у ПУ“Слава Ковић“ у Богатићу у периоду од 22.06.2020. 

године до 17.07.2020. године, ради потписивања Уговора о коришћењу услуга за боравак 

деце која су примљена по Конкурсу у радној 2020/2021 години. 

 

Уколико родитељ, односно други законски заступник детета у остављеном року не 

потпише уговор, или установу не обавести о разлозима због којих није у могућности да 

уговор потпише у остављеном року, сматраће се да је одустао од уписа детета у ПУ“Слава 

Ковић“ у Богатићу.  

Родитељи који имају дуговања за боравак деце и не измирују редовно обавезе према 

Установи, Уговор могу закључити тек пошто измире сва дуговања.  

Уколико је неко од родитеља са ранг листе  деце која су конкурисала на нерасписана 

места или ранг листе деце која нису примљена заинтересован за упис, може своје дете 

уписати у групу полудневног боравка у Богатићу – код МУП-а. Упис ће се вршити све док 

се не попуне слободна места у полудневном боравку. У групу полудневног боравка могу се 

уписати деца узраста од 2,5 године до 5,5 година. 

 

Родитељ је у обавези да приликом уласка у ПУ“Слава Ковић“ у Богатићу, обавезно 

носи маску ( тако да прекрива уста и нос ), дезинфикује руке на улазу, пређе преко 

постављене дезобаријере за обућу и дозволи запосленима Установе да му изврше 

бесконтактно мерење температуре.  

 

Напомена:  

Уговоре потписују сви родитељи чија се деца налазе на ранг листи примљене деце, 

док ће полазак деце у групе полудневног боравка у Белотићу и целодневног боравка у новом 

објекту у Богатићу,  по редоследу који је одређен на основу броја бодова на листи примљене 

деце бити омогућен тек када објекти почну са радом, о чему ће родитељи бити накнадно 

обавештени. 

 Комисија за упис деце 
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