ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, број: 610-00-00062/2019-07 од 18.02.2019.године, а у оквиру Пројекта
Набавка уџбеника и других наставник средстава за ученике основних школа, за
школску 2019/2020. годину право на бесплатне уџбенике остварују:
• ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане
социјалне помоћи);
• ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско
образовање и васпитање стичу по ИОП-у),
• ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовноваспитни рад не остварују по ИОП-у, али имају потребу за
прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат),
• ученици основних школа који су у породици тpeћe или свако наредно рођено
дете које је у систему школовања РС.
Школи, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника,
потребно је доставити следећу документацију:
• за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци
новчане социјалне помоћи, потврда Центра за социјални рад да је породица
корисник права на новчану социјалну помоћ и фотокопија решења којим се
утврђује право на остваривање новчане социјалне помоћи;
• за ученике који су у породици тpeћe или свако наредно poђeнo дете које је у
систему школовања (средња школа, факултет) потребно је доставити извод из
матичне књиге рођених (за свако дете) и потврду образовно-васпитне установе о
својству ученика, односно студента (прилаже се за свако дете).
Напомена: Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено
дете које је у систему школовања, а којима су у школској 2018/2019.
години додељени бесплатни уџбеници, не достављају поново извод из
матичне књиге рођених (за свако дете).
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско
образовање и васпитање стичу по ИОП-у, или за које је потребно прилагођавање
(увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), посебна документација
није потребна jep школа поседује податке о наведеним у ченицима.

Захтевану документацију доставити школи најкасније
до
понедељка, 11. марта 2019. године.
Документација се предаје у административној служби школе.

