Pejačevićeva 1
Tel:033/801-545
Fax: 033/729-000
KLASA:601-02/18-05/___
URBROJ: 2189-40-2018-____
U Virovitici, 3.4.2018.
Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u
Dječjem vrtiću Cvrčak Virovitica od 22.04.2014.g. i 28.05.2014. g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica dana 3.4.2018.g. objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA ZA PEDAGOŠKU GODINU
2018./2019.
Pozivamo roditelje ili staratelje djece predškolske dobi koja do sada nisu bila
uključena u programe predškolskog odgoja da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić
CVRČAK Virovitica.
I.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjevi za upis primat će se od 2.5.2018. godine do zaključno 15.5.2018. godine u
Upravi Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 sati
i to za ostvarivanje sljedećeg programa:
- REDOVNI CJELODNEVNI PROGRAM (10-satni)
- za svu djecu od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području
Grada Virovitice.
Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću
Cvrčak Virovitica.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno
odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
ili na web stranici www.cvrcakvt.hr.
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju i to:
OSNOVNA DOKUMENTACIJA
1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH (bez obzira na datum izdavanja
isprave) -preslika

2. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA (ne starije od mjesec dana) ili
OSOBNA ISKAZNICA DJETETA - preslika
3. OSOBNE ISKAZNICE RODITELJA/SKRBNIKA - preslike
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE
PREDNOSTI KOD UPISA
1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog
rata - preslika
2. za dijete jednog/oba zaposlena roditelja: potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje o zaposlenju roditelja
3. za dijete samohranog roditelja: preslika rješenja o razvodu braka, preslika rodnog lista
za roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici, preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice
umrlih za preminulog roditelja, te izjava o članovima zajedničkog kućanstva ovjerena
kod javnog bilježnika
4. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi:
preslika rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj
obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
5. za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice
rođenih - preslika
6. za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu- rodni list ili izvadak iz matice rođenih preslika
7. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje/potvrda o pravu na doplatak
za djecu - preslika
8. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna
dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
9. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za
socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
10. za treće dijete u obitelji ukoliko ga prijavljujete u vrtić, potvrdu ili neki drugi dokaz da
se ne nalazite na rodiljnom ili roditeljskom dopustu za to dijete, osim ako roditelj ne
dokaže da taj dopust završava do 31. kolovoza tekuće godine
OSTALA DOKUMENTACIJA:
Roditelj na intervju donosi:
1. Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu
2. Kopiju knjižice cijepljenja

II. OBJAVA REZULTATA UPISA
Rezultati upisa djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica do najkasnije 20. lipnja 2018. godine.
Roditelj ili staratelj nezadovoljan Odlukom o upisu može izjaviti žalbu Upravnom
vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

III. SKLAPANJE UGOVORA
Ugovori će se sklapati prema određenom rasporedu tijekom mjeseca kolovoza.
Upisana djeca počinju koristiti usluge Dječjeg vrtića od 3. rujna 2018. godine.
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Blaženka Špoljarić, dipl. iur.

