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Temeljem članka 6. stavak (2)  i članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju
prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Medo" , Upravno vijeće Dječjeg
vrtića "Medo" objavljuje 

                                                JAVNU OBJAVU UPISA
                             
                      DJECE U DJEČJI VRTIĆ "MEDO" ZA PEDAGOŠKU GODINU

                                                 2019./2020. 

Zahtjevi za upis primat će se od  1.srpnja 2019. do 15.srpnja 2019.g. u prostorijama
Dječjeg vrtića "Medo" ( Trg Sv.Lucije 4, 53 234 Udbina) svakog radnog dana u
vremenu od 09:00  do 15:00 sati.  Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom potrebno je 
dostaviti osobno.

Zahtjeve za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području
Općine Udbina.

Zahtjevi za upis podnose se za – redoviti desetsatni program.

Djeca se upisuju u Vrtić uz primjenu bodovnih kriterija , sukladno odredbama
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću "Medo" (članak 10.). Pravilnik o upisu koji je na snazi nalazi se na internetskoj
stranici Vrtića.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu, a preuzima se u Vrtiću.

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju :

- preslika rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja/skrbnika ili
  samohranog roditelja/skrbnika
- dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika-elektronski
   zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o 
   trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja
   zahtjeva za upis za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju
   Republike Hrvatske.
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata -Rješenje nadležnog ministarstva
  o statusu invalida domovinskog rata.



-za dijete u udomiteljskoj obitelji- Rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji
-za dijete iz obitelji s troje ili više djece- presliku rodnih listova  ili izvatke iz matice
rođenih ostale djece u obitelji.
-za dijete roditelja koji prima dječji doplatak- Rješenje ili Potvrda Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.
-za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana  
  podnošenja zahtjeva za upis, preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice
  umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj
 sam skrbi i uzdržava dijete.

Ravnateljica ili Komisija za upis će u roku od 15 dana od isteka Zahtjeva za upis
djece objaviti rezultate upisa na Oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću "Medo" .
Podnositelji Zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.
Podnositelji  Zahtjeva nezadovoljni rezultatima, imaju pravo u roku od 15 dana 
od dana oglašavanja rezultata , odnosno primitka obavijesti o rezultatima upisa,
podnijeti žalbu Upravnom vijeću  Vrtića.

Podnositeljima zahtjeva izdati  će se skupno Rješenje o prihvaćanju ili odbijanju
zahtjeva.                  
Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu  na javnu objavu u danom roku,
neće se razmatrati.

                                                                                      Predsjednica Upravnog vijeća:
                                                                                       Ivana Prša 
 

 


