Na temelju članka 20. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN
10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac od 23.ožujka
2015.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Maslačak“ Đurđevac na sjednici
održanoj dana 21. svibnja 2020. godine objavljuje
OGLAS
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“ ĐURĐEVAC ZA PEDAGOŠKU
GODINU 2020/2021.
U Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za
pedagošku godinu 2020/2021., u razdoblju 22.05-2020.- 08.06.2020.godine.
Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac zaprimat će se
elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom
na adresu: Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac s
naznakom – „za upis u dječji vrtić“. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu
upisnu dokumentaciju.
U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do
31.08.tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu i to:
a) djeca koja imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada Đurđevca
i čija oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada
Đurđevca
b) djeca roditelja koja nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada
Đurđevca a za koje roditelj/skrbnik plaća punu ekonomsku cijenu smještaja ili im
troškove smještaja sufinancira jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno
odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnika o uvjetima i
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac.
ZAMOLBA ZA UPIS podnosi se na posebnom obrascu koji možete preuzeti na web
stranici dječjeg vrtića www.vrtic-maslacak.hr.
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU :
1. Popunjeni obrazac Zamolbe za upis ( preuzeti na web stranici dječjeg vrtića )
2. Preslika rodnog lista djeteta
3. Preslike rodnih listova sve djece u obitelji
4. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu djeteta
5. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu oba
roditelja/skrbnika
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6. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu
predškolskog djeteta ( potrebno dostaviti najkasnije do 01.09.2020.godine ).
7. Presliku knjižice imunizacije djeteta ( knjižica cijepljenja )
8. Presliku važećeg rješenja o doplatku za djecu ( ukoliko se isti ostvaruje ).
9. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju
roditelja/skrbnika
Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
Dječji vrtić je dužan osigurati prednost pri upisu u redovite programe na način
utvrđen Zakonom za:
1.
2.
3.
4.

djecu roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
djecu iz obitelji sa troje ili više djece
djeci oba zaposlena roditelja
djeci s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite
programe što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja
5. djeci samohranih roditelja
6. djeci u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
7. djeci u godini prije polaska u osnovnu školu
8. djeci roditelja koji primaju doplatak za djecu
U upisnom roku neće se zaprimati dokumentacija za djecu koja ne ispunjavaju
starosnu dob za upis u jaslice/vrtić.
Termin održavanja incijalnog razgovora primit ćete putem e-mail adrese koju ćete
navesti u obrascu Zamolbe za upis.
Odluka o upisu bit će objavljena na službenoj web stranici i oglasnim pločama
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac dana 15.07.2020.godine.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana
od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Sve OBAVIJESTI u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 048/811-703; 812-203 i
mobitel: 098/ 9814 944 svakog radnog dana u vremenu od 08:00-16:00 sati, te na
e-mail: vrtic.maslacak@djurdjevac.hr.
U Đurđevcu, 21.svibnja 2020.godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Dajana Milodanović
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