На основу Конкурса за пријем ученика у Републици Србији, у установе за
смештај и исхрану ученика за шк.2016/17.годину, који расписује
Министарство просвете (објављен у Просветном прегледу, специјални број)

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
''Јелица Миловановић'', Београд, Крунска бр.8
расписује

К О Н К У Р С
ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА
СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ ЗА ШК. 2016/17. ГОДИНУ
СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТ ДОМА ЈЕ
ОД ЧЕГА

455 УЧЕНИКА
339 УЧЕНИЦА
116 УЧЕНИКА

На основу члана 6. став3. Закона о ученичком и студентском
стандарду и члана 8. став. Правилника о смештају и исхрани
ученика и студената, у првој расподели прима се
410 ученика, од чега 305 ученица и 105 ученика
За другу расподелу остаје места за 45 ученике/це, који су већ
предали документа у првој расподели.
Пријављивање кандидата на Конкурс обавиће се у следећим
роковима:
- за прву расподелу
- 05.-15.јули 2016. год.
- за преостала слободна места - 22.- 26.август 2016.г.
- за осетљиве друштвене групе, које нису добиле
смештај у првој расподели - 22.- 26.август 2016.г.
Комисија за пријем ученика објављује прелиминарну ранг листу до
20.јула 2016.године.
Од момента објављивања листе кандидати имају право приговора у року
од 8 дана, до 28.јула 2016.године.
Комисија разматра жалбе и одлучује по њима, у року од 8 дана, након
чега објављује коначну ранг-листу за прву расподелу.
Директор Дома,
_______________________
Душко Бабић

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА
КОНКУРС:
 ЈАВНЕ ИСПРАВЕ О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ
(СВЕДОЧАНСВО О ЗАВРШЕНИМ РАЗРЕДИМА ОД V ДО
VIII РАЗРЕДА И УВЕРЕЊЕ О ОБАВЉЕНОМ ЗАВРШНОМ
ИСПИТУ) И ПОТВРДА О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ
(ЗА УЧЕНИКЕ УПИСАНЕ У I РАЗ. СРЕДЊЕ ШКОЛЕ)
 СВЕДОЧАНСВО О ЗАВРШЕНОМ ПРЕТХОДНОМ
РАЗРЕДУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
( ЗА УЧЕНИКЕ УПИСАНЕ У II, III или IV РАЗ. СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ)
 УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДИМА ПО ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ,
(ЈАНУАР-МАРТ 2016.године) издато од стране надлежног
општинског органа из места пребивалишта где његов
родитељ/старатељ има пребивалиште
 ДИПЛОМУ И ДРУГЕ НАГРАДЕ СА УЧЕШЋА НА
ТАКМИЧЕЊИМА УЧЕНИКА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У
КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА (У ОРГАНИЗАЦИЈИ
МИНИСТАРСТВА
ПРОСВЕТЕ),
У
ПРЕТХОДНО
ЗАВРШЕНОМ РАЗРЕДУ
 ПРИЈАВА НА КОНКУРС - ДОБИЈА СЕ И ПОПУЊАВА
У ДОМУ
ПРЕДАЈУ СЕ ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА ИЛИ
ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ, НЕПОТПУНЕ И ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС НЕЋЕ СЕ
РАЗМАТРАТИ.

КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу члана 6. став3. Закона о ученичком и студентском стандарду и
члана 8. став. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената,
установе у оквиру своји смештајних капацитета - до 10% од расписаног
броја наменски опредељују за смештај и исхрану
ученика из осетљивих друштвених група.
Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на
коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели имају
право да у року ( 22.- 26.август 2016.године) поднесу захтев Дому да се
посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета

- 45 места Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност
осетљивој друштвеној групи и то :
- из материјално угрожене породице и ученици без родитељског старања,
потврда Центра за социјани рад, да су примаоци сталне социјалне помоћи,
- ученици без родитељског старања, потврда да су на евиденцији Центра за
соц. рад или умрлице оба родитеља
- из једнородитељских породица , извод уз мат.књиге умрлих или извод из
матичне књиге ученика,
- из ромске националне мањине, потврда Националног савета ромске нац.
мањине, тј. канцеларије за инклузију Рома,
- чији су родитељи нестали или киднаповани натериторији КиМ-а и
република бивше СФРЈ , потврда одговарајућег удружења,
- избеглице и расељена лица - избегличка легитимација, потврда да се
корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима
- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици, потврда
МУП-а,
- близанци (чији је брат/сестра остварио право на смештај), извод из
мат.књиге рођених,
- ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање,
уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се Посебна ранглиста, на основу бодова из коначне редовне ранг-листе.

