DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VELIKA JAMNIČKA 1, PISAROVINA

Klasa:034-01/15-01/01
Urbroj: 238/21-148-01-15-1

Pisarovina, 1. travanj 2015.

Temeljem članka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga,
Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 01.04.2015. donosi

PLAN UPISA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/16
I
U pedagoškoj godini 2015/16 na području općine Pisarovina moguće je upisati 10-ero djece u
jasličke skupine i 8-ero u vrtićke skupine.
II
Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za upis su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodni list djeteta- preslika
Uvjerenje ili potvrda o mjestu prebivališta djeteta
Preslika osobnih iskaznica roditelja
Potvrda o statusu zaposlenosti roditelja, a za umirovljenike Rješenje o mirovini
Rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti
Dokaz o obavljanju obrta djelatnosti samostalnog poljoprivrednika
Rodni listovi druge djece u obitelji
Rješenje o stupnju invalidnosti
Liječnička potvrda specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti
roditelja, odnosno djeteta
10. Preporuka ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju
11. Potvrda o socijalnom statusu Centra za socijalnu skrb
12. Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
13. Rješenje o pravu na dječji doplatak
III
Upravno vijeće objavljuje JAVNU OBJAVU UPISA u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu
2015/16 koja sadrži informacije o vremenu trajanja upisa, vremenu i načinima predaje

zahtjeva za upis, programima na koje se zahtjevi za upis odnose, postupku upisa, objavi
Odluke o upisu, postupku zaprimanja žalbe na Odluku o upisu.
IV
Upravno vijeće imenuje sljedeće Povjerenstvo za upise: ravnateljica Vesna Mađer
(predsjednica Povjerenstva), Tanja Žarić (član stručnog tima), Zrinka Lajh (predstavnik
odgojitelja), Štefica Stupljanec (predstavnik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića), Maja Antolčić
(predstavnik roditelja).
Povjerenstvo provjerava potpunost pristiglih zahtjeva i dokumentacije za upis, utvrđuje broj
pristiglih zahtjeva, broj bodova prema kriterijima za utvrđivanje prednosti te donosi listu
reda prvenstva i listu upisa u dječji vrtić.
O tijeku sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mladen Jakolić

