Dječji vrtić "Škrinjica"
Trg sv. Vida 9
42205 Vidovec
dvskrinjica@gmail.com
042/741-766
Temeljem Odluke o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić "Škrinjica" (KLASA: 601-07/1501/01, URBROJ: 2186-170-2-15-01) od 26. ožujka 2015. godine, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića "Škrinjica" na 2. sjednici održanoj dana 20. travnja 2016. godine donosi odluku o
raspisivanju
NATJEČAJA
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA" ZA PEDAGOŠKU 2016./2017.
GODINU

U Dječji vrtić "Škrinjica" (u daljnjem tekstu: Vrtić) upisuju se djeca od 3. godine života do
polaska u osnovnu školu i to u sljedeće programe:
I. VRSTE PROGRAMA
1. redoviti 10-satni program
- za djecu od navršene 3. godine života (do dana upisa) do polaska u osnovnu
školu
2. obvezni program predškole
- za djecu koja nisu uključena u redoviti program predkolskog odgoja jednu
godinu prije polaska u školu, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine
prije polaska u školu
U redovni 10-satni program, u novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je
potrebno do popune kapaciteta Vrtića sukladno s važećim pedagoškim standardom.
II. UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA UPISA (u redovni 10-satni program)
Prednost kod upisa u određeni program Vrtića imaju djeca čiji roditelji, odnosno skrbnici,
imaju prebivalište na području općine Vidovec.
Uz prijavu na natječaj, roditelj/skrbnik prilaže:






popunjenu i potpisanu prijavu za upis
preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenje o prebivalištu
presliku uvjerenja o prebivalištu djeteta, ne stariju od 6 mjeseci
presliku izvatka iz Matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s
podacima o rođenju djeteta
potrebnu dokumentaciju (detaljnije slijedi u nastavku teksta), ukoliko se pozivaju na
neki od kriterija za ostvarivanje prednosti upisa

Prednost pri upisu u redovni program određuje Vrtić prema sljedećim kriterijima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
Dijete iz obitelji s troje ili više djece
Dijete zaposlenih roditelja
Dijete s teškoćama u razvoju
Dijete samohranog roditelja
Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu
Djeca primljena na uzdržavanje
Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti, prijavi za upis dužni
su priložiti sljedeću dokumentaciju:
Ad. 1. Rješenje o statusu HRVI, preslika smrtnog lista ili izvadak iz matice umrlih.
Ad. 2. Za svako dijete rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda o rođenju djeteta.
Ad. 3. Original potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja.
Ad. 4. Preslika zdravstvene i druge dokumentacije (sukladno članku 6. Državnog pedagoškog
standarda).
Ad. 5. Rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili
rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta.
Ad. 6. Preslika rodnog lista ili izvatka iz Matice rođenih ili potvrda o rođenju.
Ad. 7. Rješenje centra za Socijalnu skrb.
Ad. 8. Važeće Rješenje o primanju dječjeg doplatka
Napomena: Podnositelji prijave za upis koji nisu priložili odgovarajuće dokaze ne mogu se
pozivati na prednosti pri upisu.
III. LISTA REDA PRVENSTVA S REZULTATIMA PRIJAVA UPISA DJECE
bit će objavljena u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Rezultati upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Vrtića, na oglasnim pločama Općine
Vidovec i web stranicama Vrtića, u obliku liste koja sadrži:
1.
2.
3.
4.

redni broj
prezime i ime
datum rođenja
ukupan broj bodova

Protiv odluke povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji prijave za upis imaju pravo žalbe.
Žalba se podnosi Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke o
rezultatima. Upravno vijeće o žalbi odlučuje u roku od 15 dana od dana primitka žalbe.
Novi korisnici usluga Dječjeg vrtića "Škrinjica" podnose PRIJAVE ZA UPIS DJECE:
od 12. svibnja do 27. svibnja 2016. godine, u vremenu od 10,00 do 15,00 sati.
Prijave se podnose osobno na adresu: Dječji vrtić "Škrinjica", Trg sv. Vida 9, Vidovec.

PRIJAVE ZA UPIS U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE ( samo za djecu koja nisu
polaznici redovnog programa)
Prijava za upis podnosi se osobno na adresu: Dječji vrtić "Škrinjica", Trg sv. Vida 9, Vidovec,
od 01. lipnja do 20. lipnja 2016. u vremenu od 12,00 do 15,00 sati.

KLASA: 034-09/16-01/01
URBROJ: 2186-170-02-16-02

Vidovec, 11. svibnja 2016. godine

Ravnateljica
Slavica Koščak

