REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
DJEČJI VRTIĆ PRIVLAKA

Privlaka, 30. travnja 2021. godine
Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Privlaka, Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Privlaka objavljuje

Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Privlaka
U Dječji vrtić Privlaka mogu se upisati djeca koja su navršila jednu godinu života pa do
polaska u osnovnu školu.
Prednost upisa u vrtić imaju djeca u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07.i 94/13, 98/19) i kriterijima propisanim
Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Privlaka, u slučaju prijave većeg broja djece od broja
djece planiranog za upis, odnosno 2 mješovite skupine do 20 djece te jedne jasličke skupina do
10 djece.
Sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, prednost pri upisu
djece u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
ili u državnom vlasništvu, imaju djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca iz
obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca
samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu
školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
Dokumentacija za upis:
-

izvod iz matične knjige rođenih djeteta
potvrdu o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci).

Kako bi dijete ostvarilo pravo na red prvenstva upisa metodom bodovanja, roditelj
odnosno skrbnik prilaže sljedeću dokumentaciju:
- potvrdu o zaposlenju za oba roditelja - skrbnika „elektronički zapis“ HZMO (ne
starije od 30 dana)
- izvod iz matične knjige rođenih za braću i sestre
- potvrdu o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
- izvadak iz matice rođenih djeteta u kojem nije navedeno ime drugog roditelja ili je isti
proglašen trajno radno nesposobnim, nestalim ili umrlim koji se smatra dokazom o
samohranosti roditelja (ne starije od 3 mjeseca)
- potvrdu medicine rada o invalidnosti, općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad za
roditelje
- pisana preporuka Centra za socijalnu skrb za uključivanje djeteta u vrtić
- pisana preporuka stručnjaka izvan ustanove (psiholog, logoped, defektolog,
rehabilitator) za uključivanje u vrtić
- za dijete s teškoćama u razvoju rješenje/nalaz i mišljenje CZSS i preslike medicinske
dokumentacije

-

za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji- rješenje i
potvrda CZSS
potvrdu o statusu studenta (za roditelje)
potvrda o dječjem doplatku.

Neposredno pred upis predaje se:
- liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s
podacima o cijepljenju.
Dokumentacija se podnosi učitavanjem dokumentacije u online obrazac dostupan na
stranici Općine Privlaka ili, iznimno, dostavom propisane dokumentacije u Općinu Privlaka, na
adresu Faličevci 7, 32251 Privlaka.
Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA

