REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ SLUNJ
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA:601-02/18-07/01
URBROJ:2133-79-01-18-01
U Slunju, 30. 04. 2018.
Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,
94/13), članka 12. Statuta Dječjeg vrtića Slunj i odredbi Pravilnika o načinu
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Slunj, na sjednici održanoj 29.03.2018. godine, donosi
ODLUKU
O UPISU DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I
OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.
I.
Pozivamo roditelje/skrbnike djece rane i predškolske dobi koji imaju potrebu za
smještajem djece u vrtić da dostave Dječjem vrtiću Slunj prijave za upis djece za
sljedeće programe:
REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM u trajanju do 10 sati dnevno, za djecu od
navršene 1 do 7 godine života,
POLUDNEVNI PROGRAM u trajanju od 5,5 sati dnevno, za djecu od 3. godine
života do polaska u osnovnu školu,
PROGRAM PREDŠKOLE u trajanju od 250 sati godišnje, za djecu rođenu od
01.04.2012. do 31.03.2013. godine koji nisu polaznici drugih programa vrtića.
Program s radom počinje od listopada 2018. godine.
PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA za djecu od 4. do 7. godine
života, program obuhvaća djecu polaznike vrtića te djecu koja nisu polaznici vrtića. Rad
programa počinje od listopada 2018. godine.
Predbilježbe za ovaj program provest će se u rujnu 2018. godine.
U skladu s člankom 3. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane
djece u dječjim vrtićima upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem
protiv bolesti iz Programa obaveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju
kontradikcije na pojedina cijepljenja. U mjesecu koji prethodi polasku djeteta u vrtić
roditelji/skrbnici su obavezni obaviti zdravstveni pregled djeteta pred polazak djeteta u
vrtić.
Dokumentacija koju je potrebno priložiti navedena je na obrascu prijave za upis za
svaki izabrani program (obrasci dostupni na web stranici Dječjeg vrtića Slunj, vrticslunj.hr).
II.
Ukoliko Dječji vrtić Slunj ne može upisati svu djecu za koju se podnesu prijave za upis
primijenit će se kriteriji za bodovanje utvrđeni Pravilnikom o izmjenama i dopunama
Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj,

KLASA:601-02/16-01/02, URBROJ:2133/04-03/05-16-6 (dostupan na web stranicama
Dječjeg vrtića Slunj, vrtic-slunj.hr).
III.
Rezultati upisa i Lista reda prvenstva za upis objavit će se na oglasnim pločama vrtića u
Slunju i područnog vrtića u Rakovici 30. svibnja 2018. godine.
Obavijest o upisu dostavit će se svakom podnositelju prijave za upis.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti prigovor na rezultate
upisa Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti.
IV.
Djeca primljena slijedom Odluke o upisu, upisuju se u vrtić od početka pedagoške
godine 2018./2019. (od 1.9.2018. godine, odnosno nakon navršavanja 1. godine života).
Djeca koja, po Odluci o upisu, nisu primljena vodit će se na Listi prioriteta za upis (Listi
čekanja) i upisuju se ukoliko se, tijekom pedagoške godine, oslobode mjesta u
odgovarajućim dobnim skupinama.
V.
Poziv za dostavu prijave za upis i pripadajuće dokumentacije otvoren je od 30. 04. do
14. 05. 2018. godine. Prijave koje se dostave izvan tog roka i s nepotpunom
dokumentacijom neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju u upravu vrtića u Slunju osobno ili putem pošte.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dragoslava Cindrić

