Основна школа
„Стеван Чоловић“
Ариље
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00062/2019-07, а
у вези са Пројектом Министарства за набавку бесплатних уџбеника за одређене категорије ученика за
школску 2019/20.годину, школа је обавезна да информише родитеље о могућности остваривања права
на бесплатне уџбенике.
Пројектом набавке бесплатних уџбеника превиђено је да
бесплатне
уџбенике добијају следеће категорије ученика :
1.Примаоци социјалне помоћи,
2.Ученици у основној школи који раде по ИОП1 и ИОП2,као и ученици са сметњама у развоју и
инвалидитетом, који имају потребу за прилагођавањем уџбеника ( увећан фонт, Брајево писмо),
3.Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (
основна школа, средња школа или факултет ).
Као доказ о испуњености услова, родитељ мора доставити следећу
документацију по категоријама :
1.Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи,
2.За ученике који раде по ИОП-у није потребно достављати документацију, јер се она налази у
школи,
3.За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања –
потврду образовно васпитне установе о својству ученика, односно студента.Потврда се прилаже
за свако дете.
Уколико родитељ конкурише за бесплатне уџбенике за више деце која се налазе у школи, за свако дете
мора предати комплетну документацију.
Родитељи ученика који испуњавају услове из одређене категорије, дужни су да би остварили право на
бесплатне уџбенике, да пријаве своје дете одељењском старешини и да доставе неопходне доказе за
категорију за коју испуњавају услове.Рок за пријаву ученика и предају документације
одељењском старешини је 12.март 2019.године.
Само благовремено предата комплетна документација узима се у обзир и биће унета у
информациони систем „Доситеј“.
Ученици од првог до четвртог разреда добијају у оквиру пројекта бесплатне уџбенике за српски
језик, математику, свет око нас / природа и друштво и страни језик.
Ученици од петог до осмог разреда добијају у оквиру пројекта бесплатне уџбенике за српски језик,
математику, географију, историју, хемију, физику, биологију и први страни језик.
За ученике првог разреда у школској 2019/20.години школа ће урадити процену броја ученика који
остварују то право.Родитељи ученика првог разреда пријављују се код секретара школе приликом
уписа ученика у први разред.
Одељењски старешина не може да стави на списак пријављених,
за ког родитељи нису предали комплетну документацију
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