Pejačevićeva 1
Virovitica
KLASA:601-02/18-05/06
URBROJ:2189-40-2018-36
U Virovitici, 3.4.2018. g.
Temeljem članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Cvrčak Virovitica od
22.04.2014.g., 28.05.2014.g. i 16.03.2017.g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica na 218. sjednici održanoj dana 3.4.2018.g. donosi

PLAN UPISA
za 2018./2019. pedagošku godinu
U pedagoškoj godini 2018./2019. na području Grada Virovitice u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica upisat će se sljedeći broj djece:
SKUPINA

GODIŠTE

BROJ DJECE U
postojećim
skupinama

SLOBODNIH
MJESTA

PLANIRAN
BROJ DJECE U
SKUPINI

0

GODIŠTE
SLOBODNIH
MJESTA, broj
djece
0

1.

Ružica – Sandra

2012./2013.

27

2.

Mladena - Anita

2012/2013.

27

0

0

27

3.

Vlatka T.- Ivana B.

2012./2013.

24

2

2012./2013. (2)

26

4.

Ivanka - Zlata

2012/2013.
2013./2014.

25

1

2012./2013. (1)

26

27

5.

Žaklina - Olivera

6.

Kristina - Blanka

7.

Irena - Đurđa

8.

Javorka - Valentina

9.

Valerija - Đurđica

10.

Jadranka - Nikolina

11.

Marija - Sanja

12.

Jasmina - XY

13.

Slavica - Ana

14.

XY- Iva

15.

Romana – Krunčica

16.

Ana M. – Andrea L.

17.

Branka – Vlatka

18.

Željka - Mirjana

19.

XY A

20.

XY B

2012./2013.
2013./2014.
2012./2013.
2013./2014.
2012./2013.
2013./2014.
2013./2014.

25

1

2012./2013. (1)

26

24

2

2012./2013. (2)

26

25

1

2012./2013. (1)

26

22

3

2013./2014. (3)

25

2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2015./2016.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
2015./2016.
2016./2017.
2014./2015.
2015./2016.
2014./2015.
2015./2016.
2015./2016.
2016./2017.
2015./2016.
2016./2017.

20

4

2013./2014. (4)

24

20

4

2013./2014. (4)

24

20

2

2014./2015. (2)

22

20

2

2014./2015. (2)

22

16

4

2014./2015.(4)

20

16

2

2015./2016. (2)

18

14

2

16

14

2

15

5

15

5

0

14

0

14

2015./2016.(1)
2016./2017. (1)
2015./2016.(1)
2016./2017.(1)
2014./2015.(2)
2015./2016.(3)
2014./2015.(3)
2015./2016.(2)
2015./2016. (6)
2016./2017. (8)
2015./2016. (6)
2016./2017. (8)

16
20
20
14
14

21.

XY C

22.

XY D

2016./2017.
2017./2018.
2016./2017.
2017./2018.

0

12

0

12

369

94

2016./2017. (6)
2017./2018. (6)
2016./2017. (6)
2017./2018. (6)

12

94

463

12

II.
Dokumenti potrebni za upis:

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

III.
Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica za pedagošku godinu 2018./2019. objavit će se dana 23.4.2018. godine na
oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica, te na web stranici www.cvrcakvt.hr.
Objava za upis sadrži podatke o rokovima za podnošenje zahtjeva za upis, upisnoj dokumentaciji, objavi rezultata upisa te sklapanju
ugovora.
IV.
Postupak upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica provodi Komisija za upis djece koju imenuje Odgojiteljsko vijeće.
Komisiju čine: ravnatelj, stručni suradnik, zdravstveni voditelj te 2 člana iz reda odgojitelja Dječjeg vrtića koje imenuje Odgojiteljsko vijeće.
Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog
djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece uz nazočnost djeteta koji
timski obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih
za odlučivanje.
Komisija po okončanju roka za podnošenje zahtjeva za prijam djeteta prema podnesenoj dokaznoj dokumentaciji, sukladno članku 3.
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga utvrđuje redoslijed i predlaže Listu prijma u Dječji vrtić za tekuću godinu.

Lista prijma sadrži sljedeće podatke:
1. Redni broj redoslijeda djeteta,
2. Prezime i ime djeteta,
3. Broj ostvarenih bodova prema mjerilu bodovanja, te ukupan broj ostvarenih bodova,
4. Mjesto i datum utvrđivanja Liste
Na listi prijma vidljivo će se označiti djeca koja su ostvarila pravo na prijam u Vrtić, od djece koja nisu ostvarila navedeno pravo.
Na temelju Liste prijma, Upravno vijeće donosi konačnu Odluku o upisu.
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Blaženka Špoljarić, dipl. iur.

