DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO
PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2
DUGO SELO
Na temelju članka 7. Pravilnika o prijemu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u
dječjem vrtiću „DUGO SELO“, KLASA:012-01/16-01/2, URBROJ:238/07-68-01-16/1 i članka 18.
Statuta dječjeg vrtića „Dugo Selo“, Upravno vijeće dječjeg vrtića, na 44.sjednici održanoj dana
26.travnja 2017. godine donosi
O D L U K U
o objavi oglasa za upis djece
u dječji vrtić „Dugo Selo“ za pedagošku godinu 2017/2018.
I
Dječji vrtić „Dugo Selo“, Perivoj I.B.Mažuranić 2, Dugo Selo, primat će zahtjeve za upis djece u vrtić
za pedagošku godinu 2017/2018. u vremenu:

od 02.svibnja - 13.svibnja 2017. godine
1) za ostvarivanje redovitog primarnog programa za djecu koja do 31. kolovoza 2017. godine
navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
2) za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim primarnim
programom (predškola - 250 sati godišnje)
Zahtjev za upis djeteta u vrtić predaje se u tajništvu Vrtića radnim danom u vremenu od 7.3012.00 sati.
Zahtjevi se mogu predati i putem aplikacije e-upisi, dostupnoj od 1.5.2017. na web stranici
vrtića na adresi www.dvds.hr (kutak za roditelje-upisi) u natječajnom roku.
II DOKUMENTI ZA UPIS:
Ad.1.) -popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan na web stranici Vrtića na adresi:
www.dvds.hr, te u info kutićima u Vrtiću
-rodni list ili izvadak iz matice rođenih-preslika (bez obzira na datum izdavanja isprave)
-Izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koju izdaje
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana predaje zahtjeva za
upis, kojom se dokazuje zaposlenost roditelja/skrbnika
-presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
-dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,
-ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta
Ad.2.)-popunjeni i potpisani zahtjev za upis djeteta u predškolu ( obrazac dostupan na web stranici
Vrtića na adresi:www.dvds.hr, te u info kutićima u Vrtiću
-rodni list ili izvadak iz matice rođenih-preslika (bez obzira na datum izdavanja isprave)
III PREDNOST ZA UPIS U PRIMARNI PROGRAM
- Ukoliko dječji vrtić ne može riješiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika za upis djece, s prebivalištem na
području Grada Dugog Sela, prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti
pri upisu djece u dječji vrtić „Dugo Selo“(Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 542 od 26.05.2011.
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godine) i Pravilnika o prijemu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću
„Dugo Selo“, imati djeca:invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje i više djece predškolske
dobi, djeca samohranih roditelja, djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u
osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju dječji doplatak, djeca s posebnim potrebama, ako postoje
uvjeti za njihovu integraciju u redoviti program i djeca koja su na „listi čekanja“ duže od godinu dana.
IV OBJAVA REZULTATA UPISA
Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića „Dugo Selo“, razmatra i rješava po zahtjevima za upis djece
na temelju dostavljene dokumentacije.
Rezultati upisa djece bit će objavljeni dana 05.lipnja 2017. godine, na oglasnoj ploči Vrtića i na web
stranici Vrtića na adresi:www.dvds.hr
Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću
dječjeg vrtića do 20.lipnja 2017. godine
O žalbama odlučuje Upravno vijeće u roku 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
Odluka Upravnog vijeća po žalbi je konačna.
V UPIS
Roditelji / skrbnici čija su djeca primljena u vrtić, temeljem objavljenog natječaja, sklapaju s dječjim
vrtićem Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, najkasnije do 01. rujna 2017. godine ili iznimno
do uključivanja djeteta u program.
Djeca koja nisu primljena po natječaju, mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji
slobodno mjesto u dječjem vrtiću.
Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa, utvrđuje se sukladno aktima grada Dugog Sela,
ovisno o vrsti i trajanju programa.

KLASA:601-02/17-01/31
URBROJ:238/07-68-04-17/1
Dugo Selo, 26.travanj, 2017.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Mara Mamuza, dipl. defektologinja
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