Pejačevićeva 1
Virovitica
KLASA:601-02/18-05/06
URBROJ:2189-40-2018-35
U Virovitici, 3.4.2018.g.
Na osnovu članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 23. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
od 20. prosinca 2013.g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica na svojoj 218..
sjednici održanoj dana 3.4.2018. donosi

ODLUKU
O UPISU DJECE ZA 2018./2019. GODINU
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2018./2019. godinu, kao i
načini ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica.
Članak 2.
Upis za 2018./2019. godinu vršiti će se od 2.5.2018. g. do 15.5.2018. g. od 9,00 do
13,00 sati u Upravi Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica. Postupak upisa provodi Komisija koju
imenuje Odgojiteljsko vijeće.
Članak 3.
U Dječji vrtić Cvrčak Virovitica upisuju se djeca od navršene godine dana života do
polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području Grada Virovitice i to u
redovne programe na upražnjenja mjesta.
Upisi za program predškole i kraće programe, ostvarivat će se tijekom godine.
Članak 4.
Dječji vrtić upisuje djecu u cjelodnevne programe vrtića u skladu sa Zakonom o
predškolskom odgoju i obrazovanju i Odlukom o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti
pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica.
Članak 5.
Programi se ostvaruju u 22 skupine čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim
standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja.

Članak 6.
Prednost pri upisu djece ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju i Odluci o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji
vrtić Cvrčak Virovitica.
Članak 7.
Prednost pri upisu djece u redovite programe vrtića imaju djeca koja zajedno s
oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Virovitice. Roditelji korisnici koji
imaju prebivalište na području Virovitice sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno
Odluci o utvrđivanju ekonomske cijene cjelodnevnog programa Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica. Roditelji koji nemaju prebivalište na području Virovitice plaćaju punu ekonomsku
cijenu ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne samouprave iz koje
djeca dolaze.
Članak 8.
Red prvenstva pri upisu utvrđuje se sukladno Odluci Osnivača.
Članak 9.
Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u upravi
vrtića ili preuzmu sa vrtićkih Internet stranica www.cvrcakvt.hr.
Uz obrasce roditelji prilažu i dokumentaciju kako slijedi:
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
Članak 10.
Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa dječjim vrtićem.
Članak 11.
Konačan popis upisane djece donosi Upravno vijeće, a objavljuje se na oglasnoj ploči
Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica.
Članak 12.

Informacija o upisu objavljuje se na:
- oglasnoj ploči vrtića i
- web stranici www.cvrcakvt.hr

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Blaženka Špoljarić, dipl. iur.

