Na temelju članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću Konjščina, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konjščina objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.
Zahtjevi za upis primat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Konjščina, svakog radnog dana (od
ponedjeljka do petka) u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga (prednost imaju korisnici koji imaju prebivalište na
području Općine Konjščina, a u slučaju slobodnih kapaciteta u Vrtić se mogu upisati djeca s područja
druge općine/grada) za djecu koja navršavaju:
za jaslice – jednu godinu života do 31.08.2015. godine
za vrtić ( cjelodnevni redoviti program – tri godine života do 31.08.2015. godine,
posebni program učenja engleskog jezika – od navršenih pet godina života
program predškole – djeca rođena od 01.04.2009. do 31.03.2010.)
Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o
upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konjščina.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a
preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Konjščina ili na web stranici Dječjeg vrtića Konjščina.
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju (koja je navedena u upisnim obrascu):
Potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djece
Preslika rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih
Preslike osobnih iskaznica oba roditelja – staratelja / samohranog roditelja‐staratelja
Uvjerenje MUP‐a o prebivalištu roditelja – staratelja i djeteta ne starije od 6 mjeseci (ako jedan ili oba
roditelja – staratelja nemaju prebivalište na području matične općine)
Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redoviti program:
‐ za dijete roditelja – staratelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
‐ za dijete oba zaposlena roditelja/staratelja – potvrde poslodavca o zaposlenju
‐ za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem/starateljem – potvrda poslodavca o zaposlenju,
presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da dijete ne živi u zajedničkom kućanstvu
‐ za dijete samohranog zaposlenog roditelja/staratelja – potvrda poslodavca o zaposlenju i potvrda o
samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog
roditelja/staratelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
‐ za dijete o udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno
potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće
roditeljske skrbi
‐ za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili
izvadak iz matice rođenih ili potvrda o podacima o rođenju djeteta
‐ za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu
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‐ za dijete koje ima specifične i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje
navedenih potreba i statusa djeteta
‐ za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje tijela vještaćenja ili rješenja Centra za socijalnu skrb o
postojanju teškoće u razvoju djeteta
‐ za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – preporuka Centra za socijalnu
skrb
Suglasnost o sufinanciranju programa od strane općine/grada za polaznike s tog područja stanovanja
Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.
Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnim pločama Vrtića.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste,
podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom treba dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić Konjščina, Pionirska 2, 49282 Konjščina.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: 049/465 100 svakim radnim danom u vremenu od
8,00 do 15,00 sati.
Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Konjščina:
Sandra Galina
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