ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
1. Пријава на конкурс - добијате је од Конкурсне комисије у згради мушког дома или преузмите на
сајту школе у одељку „Упис у дом“.
2. Потврда од школе да је редован ученик - ову потврду ученик добија приликом уписа у
школу. Ученици који уписују други, трећи или четврти разред, потврду ће донети када се
буду усељавали у дом.
3. Фотокопија сведочанства о претходно завршеном разреду - потребна је ради доказа о успеху.
Ученици који уписују први разред, приложу копије сведочанстава од петог до осмог разреда.
Ученици који уписују други, трећи или четврти разред, као доказ о успеху прилажу
сведочанство претходно завршеног разреда.
4. Уверење о приходима по члану домаћинства за период јануар - март текуће године
издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где родитељ,
односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре
објављивања конкурса).
Да би сте добили ово уверење
надлежном органу општине морате доставити: изјаву о броју
чланова домаћинства, просек плата за сваког запосленог члана заједничког домаћинства за
назначени период, пензионе чекове за пензионере за назначени пчериод (ако у заједничком
домаћинству има пензионера), решење о висини катастарског прихода, потврду надлежне службе
за незапослена лица (ако има незапослених у заједничком домаћинству).
5. Потврда о измиреним обавезама према Дому ученика за претходну школску годину
ову потврду прилажу ученици који су били у Дому, а добија се од референта за ученички
стандард у згради мушког дома.
Ученик приликом усељења у установу доставља плаво лекарско уверење о општем
здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама
колективног смештаја (не старије од 15 дана).
Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс,
неће се разматрати.
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:
- за прву расподелу - од 12. до 22. јула 2022. године;
- за преостала слободна места - од 25. до 29. августа 2022. године;
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој
расподели - од 25. до 29. августа 2020. године.
Радно време Комисије за пријем ученика у дом:

12.07.
8 – 13 h

13.07.
8 – 13 h

14.07.
8 – 15 h

15.07.
8 – 15 h

16.07.
8 – 12 h

Адреса: 21410 Футог; Царице Милице број 2
Број жиро рачуна: 840-455666-54
Број телефона: 895-258 (мушки дом);
895-130 (женски дом)
Web адреса: http://www.poljosko.edu.rs
E-mail: domfutog@eunet.rs

18.07. – 22.07.
8 – 13 h

