
 

 

 

 

 

 

 

УГОВОР 

о продуженом боравку 

 

Закључен дана: ________________ у Врбасу, између: 

1. ___________________________________, родитеља ученика Основне школе „Петар Петровић Његош“ 

из Врбаса, _____________________________________ разред _________; одељење: _________ и  

2. Основне школе „Петар Петровић Његош“ из Врбаса, ул. Палих бораца бр. 34, коју заступа директор 

школе Млађен Котлаја, на следећи начин: 

Члан 1. 

Основна школа „Петар Петровић Његош“ из Врбаса организује у просторијама школе продужени 

боравак, чиме су створене могућности да ученици бораве у школи и изван наставе. 

Члан 2. 

Време у продуженом боравку испуњава: самосталнан рад ученика (часови учења, израда домаћих 

задатака, вежбање обрађених садржаја, повезивање теоријских и практичних знања, графомоторичке 

вежбе), слободно време (релаксација, рекреација, креативне игре и дружење), ужину  и ручак (брига за 

физички развој, прехрану и одмор) и део слободних активности до почетка редовне наставе (за поподневну 

смену) или од завршетка часова редовне наставе до повратка родитеља са посла (за преподневну смену). 

Члан 3. 

Обавеза Школе је да се стара о томе да се све активности одвијају организовано и синхронизовано 

сходно задацима појединих облика рада у школи (наставе, слободних активности и др.), могућностима деце 

(психофизичке могућности, старосна доб и др.), као и просторним и осталим условима у школи. 

Члан 4. 

У продуженом боравку формирају се хетерогене групе ученика (I и III, II и IV разред), који време 

изван наставе проводе у школи изван свог одељења у посебно формираној радној групи, у посебним 

просторијама, под стручним руководством наставника. 

Члан 5. 

Родитељ који склопи са школом Уговор о продуженом боравку, обавезује се да редовно свакога 

наставног дана шаље дете у продужени боравак, водећи рачуна о сатници активности у продуженом 

боравку. У случају оправданог изостајања ученика, родитељ је у обавези да изостанак благовремено најави. 

Члан 6. 

Школа је у обавези да сваком детету, током времена проведеног у продуженом боравку, обезбеди 

два оброка: ужину и ручак. 

Цена трошкова исхране и боравка износи 180,00 динара дневно по једном детету. 

Школа задржава право да цену услуге продуженог боравка која се састоји од два оброка: ужине и 

ручка усаглашава са растом цена на мало о чему ће благовремено обавестити родитеље детета корисника 

услуге у продуженом боравку. 

Члан 7. 

Родитељ се обавезује да на име трошкова исхране и боравка уплати школи уговорену цену 

најкасније до 10. у месецу за претходни месец. За дане благовремено најваљених оправданих изостанака, 

родитељ није у обавези да уплати трошкове исхране и боравка. 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а у случају спора 

уговарају надлежност општинског суда у Врбасу. 

Родитељ ученика           Директор, 

____________________         __________________ 

Број ЛК_____________ 

Бр.Тел.______________ 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

"ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" 
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