DJEČJI VRTIĆ
PRI OŠ «IVAN GORAN KOVAČIĆ«
ZDENCI
KLASA: 601-02-01/20-04
URBROJ: 2189-30-20-01
Zdenci,28.5.2020.

OBAVIJEST
ZA RODITELJE KOJI SU ZAINTERESIRANI ZA
UPIS DJECE U VRTIĆ U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021.
U VREMENU OD 1. LIPNJA DO 15. LIPNJA
OD 8.00 DO 12.00 SATI
U PROSTORIJAMA ŠKOLE
ODRŽAT ĆE SE PREDUPISI DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.
Od 1. rujna 2020. godine u dječji vrtić mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2020.
godine navrše tri godine pa do polaska u osnovnu školu.
DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA PREDUPIS U DJEČJI VRTIĆ
1. Zahtjev za predupis (preuzeti na web stranici škole)
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. Potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta (ne starija od 6 mjeseci)
4. Preslika osobnih iskaznica roditelja
5. Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
• preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata (10 bodova)
• za dijete oba zaposlena roditelja – elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju
roditelja ne stariji od mjesec dana od podnošenja zahtjeva za upis; za pomorce i zaposlene u
inozemstvu – ugovor ili potvrda o statusu zaposlene osobe izdana od posrednika, roditelji koji
su nositelji ili članovi OPG-a umjesto potvrde o zaposlenju trebaju priložiti Rješenje o upisu
OPG-a u Registar poljoprivrednika (10 bodova)
• za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – potvrda ili
elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja i presuda o razvodu braka ili
drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (10 bodova)
• za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o
trenutačnom zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili
potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom
uzdržavanju djeteta (20 bodova)
• za dijete iz obitelji 1 (slovima: jednog) zaposlenog roditelja, a da je drugi redovni student –
potvrdu o zaposlenju poslodavca i potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog studenta
(10 bodova)
• za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – Rješenje
odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili
bez odgovarajuće roditeljske skrbi (10 bodova)

• za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni
list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (1 bod za svako
malodobno dijete)
• za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje o pravu na doplatak za djecu (2
boda)
• za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za
utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (5 bodova)
Djeca koja su u godini pred polazak u osnovnu školu imaju izravan upis u dječji vrtić.
Obavijest o upisu u dječji vrtić odnosi se na područje općine Zdenci i sva pripadajuća naselja:
Bankovci, Donje Predrijevo, Duga Međa, Kutovi, Obradovci, Slavonske Bare i Zokov Gaj.
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za upisu djeteta odgovorne su osobe koje su isti i
podnijele. Lista čekanja formirati će se u slučaju kada je veći broj prijava nego što su kapaciteti
Vrtića, a odnosi se na sve prijave predane u vrijeme trajanja objavljenog natječaja za predupis
djece.
Roditelji djece koja već pohađaju vrtić, trebaju samo ispuniti novi Zahtjev za upis i predati
ga u navedenom roku.
Rezultati upisa bit će objavljeni do kraja lipnja 2020.
Do polaska u vrtić, odnosno do 1. rujna 2020. potrebno je vrtiću dostaviti liječničku potvrdu
o zdravlju djeteta te presliku kartice procijepljenosti djeteta bez čega dijete ne može pohađati
vrtić, a koja ne smije biti starija od 30 dana.
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