Na temelju Odluke o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za
pedagošku godinu 2018./2019. u Dječji vrtić Kapljica donesene 11.04.2018. godine na 31. sjednici Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Kapljica prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću Kapljica objavljenog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj 18.07.2007. godine, a
temeljem suglasnosti Osnivača na Plan i mjerila upisa djece za pedagošku godinu 2018./2019. KLASA: 601-01/1801/10, URBROJ: 238/02-02-18-02 od dana 30.03.2018. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica objavljuje

O B A V I J E S T
o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog
odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019.
u Dječji vrtić Kapljica
I.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis podnosi se u Dječjem vrtiću Kapljica, Poljanica Bistranska, Potočna 4, 10 298 Bistra
svakim radnim danom (ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7.00 h do 15.00 h, a srijeda od 9.00 h do

od 16. do 27. travnja 2018. godine

17.00 h) u periodu
i to za ostvarivanje sljedećih programa:
1. REDOVITI PROGRAM U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU (cjelodnevni 10-satni
program)
- za djecu koja do 31. kolovoza 2018. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u
osnovnu školu
2. PROGRAM PREDŠKOLE (provodi se od početka listopada 2018. godine do kraja svibnja
2019. godine u ukupnom trajanju od 250 sati)
- obavezan je za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena
redovitim programom
- djeca s teškoćama u razvoju i djeca pripadnici romske nacionalne manjine koja nisu obuhvaćena
redovitim programom mogu se upisati u program predškole dvije godine prije polaska u
osnovnu školu.
Program predškole za roditelje je besplatan.
Programi će se organizirati u skladu sa raspoloživim kapacitetom vrtića.

II.

DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS:

Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću Kapljica:
1. Popunjen i potpisan zahtjev za upis (dostupan u dječjem vrtiću i na web stranici:
www.vrtic-kapljica.hr),
2. Presliku rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih,
3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i oba roditelja, ne starije od 6 mjeseci,
4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja / samohranog roditelja,
5. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci, ili potvrda o
redovitom školovanju (ukoliko se roditelji školuju) – samo za upis u redoviti cjelodnevni 10-satni
program,
6. Potvrda općine/grada prema prebivalištu korisnika:
- Potvrda o podmirenim obvezama korisnika prema općini Bistra izdanu u općini Bistra, – samo za
upis u redoviti cjelodnevni 10-satni program,
7. Preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (samo za upis u
redoviti cjelodnevni 10-satni program):
- Preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata,
- Preslike izvatka iz matice rođenih ili rodnog lista ostale djece,
- Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju
djeteta,
- Preslika Rješenja o skrbništvu za samohrane roditelje,
- Preslika Rješenja o skrbništvu za uzdržavanu djecu,
- Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za dijete.

III.

PREDNOST ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika za upis djece u redoviti program
prednost će imati djeca: roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, s oba zaposlena roditelja, samohranih
zaposlenih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s
troje ili više djece, djeca koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite
programe, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
Prema navedenim kriterijima prednost imaju djeca s prijavljenim prebivalištem na području Općine Bistra.
Sve navedene prednosti moraju se obvezno dokumentirati.

IV.

OBJAVA REZULTATA UPISA

Nakon dostavljenih zahtjeva za upis djece i obavljenih inicijalnih razgovora s roditeljima uz nazočnost djeteta,
koje vodi stručni tim dječjeg vrtića, Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece.
Prilikom inicijalnog razgovora roditelji/skrbnici će dobiti šifru sastavljenu od 5 (pet) brojeva i 3 (tri) slova,
koja će označavati njihov Zahtjev za upis i na osnovu koje će moći pregledati status djeteta na objavljenim
rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja.
Uvođenjem šifri štite se osobni podatci djece te identitet djeteta (ime i prezime) i dostupni su samo
podnositeljima Zahtjeva za upis u vrtić. Šifriranjem se osigurava transparentnost i pravednost upisa.
Rezultati upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja (popisi
prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) biti će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića i na web
stanici: www.vrtic-kapljica.hr najkasnije do 24. svibnja 2018. godine.
Roditelj/skrbnik djeteta nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u
roku od 15 dana od dana objave rezultata. Žalba se podnosi u tajništvu Dječjeg vrtića Kapljica. O žalbama
roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V.

UPIS U REDOVITI CJELODNEVNI 10-SATNI PROGRAM

Djeca primljena slijedom ove obavijesti upisuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2018.),
a neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto u dobnoj
skupini.
Roditelj/skrbnik je obvezan najkasnije do 17. kolovoza 2018. godine:
- sklopiti s dječjim vrtićem ugovor o ostvarivanju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
djeteta,
- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu
predškolskog djeteta,
u protivnom će se smatrati da je roditelj/skrbnik odustao od upisa.
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima
Osnivača Dječjeg vrtića Kapljica Općine Bistra.

VI.

UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

U pedagoškoj godini 2018./2019. u program predškole upisuju se djeca rođena od 01.04.2012. do 31.03.2013.
godine koja nisu uključena u redoviti 10-satni cjelodnevni program (godinu dana prije polaska u osnovnu
školu), a djeca s teškoćama u razvoju i djeca pripadnici romske nacionalne manjine mogu se upisivati dvije
godine prije polaska u osnovnu školu.
U program predškole upisuju se sva prijavljena djeca. Roditeljski sastanak roditelja djece polaznika programa
predškole održati će se u rujnu 2018. godine, na kojem će roditelji dobiti sve potrebne obavijesti o provedbi
programa predškole. O točnom terminu sastanka biti će objavljena pravovremena obavijest putem oglasne
ploče i web stranice.
KLASA: 601-04/18-03/06
URBROJ: 238/02-124-18-2
BISTRA, 11.04.2018.
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