ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Члан 1.
Овим правилником уређују се ближи услови за остваривање припремног предшколског програма (у даљем тексту: програм).
Члан 2.
Годишњим планом рада установе утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма.
Установа утврђује датум почетка и завршетка остваривања програма у току радне године, као и време остваривања у току дана.
Члан 3.
Програм се остварује у просторијама установе и другим про-сторима који испуњавају услове за рад са децом предшколског узраста,
у складу са законом.
Васпитно-образовни рад ван седишта установе остварује се уз уважавање специфичности које проистичу из физичке одвојености
од установе.
Установа може да остварује програм у путујућем вртићу (наменски опремљен аутобус) или на другом месту ангажовањем путујућег
васпитача, у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању (у даљем тексту: Закон).
Потребу организовања, начин и поступак остваривања програма из става 3. овог члана утврђује установа, уз сагласност оснивача.
Члан 4.
Установа води евиденцију о остваривању програма, у складу са Законом.
Члан 5.
За децу која због болести нису у могућности да похађају програм у установи, остваривање програма може да се организује у
породици у краћем трајању, најмање 240 сати у току радне године.
Изузетно, за децу која, осим болести, због других оправданих разлога нису у могућности да похађају програм у установи,
остваривање програма може да се организује у породици, односно одговарајућем простору у породичној кући или стану, који испуњава
потребне услове, а на основу посебног уговора са физичким лицем, које простор ставља на коришћење установи.
Оправданим разлозима у смислу става 2. овог члана сматрају се: неприступачност терена, немогућност организовања превоза деце,
недостатак просторних капацитета установе и слично.
Потребу организовања, трајање и друге околности од значаја за остваривање програма у породици утврђује установа, уз сагласност
оснивача.
Члан 6.
Установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, доноси план остваривања
програма у текућој години за наредну радну годину.
План остваривања и месечни извештај о остваривању програма установа доставља министарству надлежном за послове образовања.
Обрасци планова остваривања програма (ППП ПУ-1; БОР 1 и ППП ОШ-1) као и обрасци извештаја о остваривању програма (ППП
ПУ-2; БОР 2 и ППП ОШ-2) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива-ња у „Просветном гласнику".
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