DJEČJI VRTIĆ BUBA MARA ČABAR
NARODNOG OSLOBOĐENJA 2,
ČABAR, 51306
KLASA: 601-02/15-03-01
UR.BROJ: 2108-06-01-15-1
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/9710/97, 107/07
i 94/13)) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, Upravno vijeće donosi
ODLUKU
O UPISU DJECE ZA 2015 / 2016. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i organizacija upisa za 2015./2016. godinu, kao i načini
ostvarivanja prednosti pri upisu djece, te ostali podaci za upis djece u Dječji vrtić Buba Mara Čabar.
Članak 2.
Zahtjev za upis u 2015./2016. godinu primat će se od 01. 06. 2015. do 12.06.2015. godine, od 8 do 9
sati, radnim danom u područnim odjelima Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar
.
Članak 3.
U Dječji vrtić Buba Mara upisuju se djeca od navršene 3 godine dana života do polaska u osnovnu
školu, a koja imaju prebivalište na području grada Čabra i to u redovni program na upražnjena mjesta.
GEROVO – 8 ,TRŠĆE – 16 , PREZID – 12 , ČABAR – 12, PLEŠCE - 14
Ukoliko ima slobodnih mjesta, nakon upisa djece s područja Grada Čabra, mogu se upisati i djeca s
prebivalištem na području drugih gradova i općina, pod uvjetima određenim člankom 4.stavak 5.
Plana upisa djece i ostvarivanja prava i obveze korisnika usluga u dječjem vrtiću Buba Mara Čabar .
Članak 4.
Dječji vrtić upisuje djecu u poludnevni program , u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i
obrazovanju , Planu upis djece u Dječji vrtić BubaMara Čabar i Javnom objavom za upis djece radi
ostvarivanja programa predškolskog odgoja.
Članak 5.
Programi se ostvaruju u 6 mješovitih skupina čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim
standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja.
Članak 6.
Prednost pri upisu djecu ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Planu
upisa od 21.05.2014. godine.
Članak 7.
Prednost pri upisu djece u redovite programe vrtića imaju djeca s prebivalištem na području grada
Čabra .
Roditelj / skrbnik , udomitelj korisnici koji imaju prebivalište na području grada Čabra sudjeluju u
plaćanju ekonomske cijene sukladno odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića .
Roditelji koji nemaju prebivalište na području grada Čabra plaćaju ekonomsku cijenu dječjeg
vrtića Buba Mara Čabar sukladno odluci osnivača dječjeg vrtića.
Članak 8.
Prvenstvo pri upisu utvrđuje se sukladno Planu upisa . Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu
upisati primijeniti će se sljedeći kriterij i redoslijed za ostvarivanje prednosti pri upisu primjenom
metode bodovanja kako slijedi:

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prednosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

da je dijete do sada bilo polaznik naših vrtića - Matična knjiga djece
djeca čiji su roditelji žrtve ili invalidi domovinskog rata, - rješenje Ministarstva
djeca u godini prije polaska u osnovnu školu.- vidljivo iz rodnog lista
djeca zaposlenih (oba) roditelja, - potvrda o zaposlenosti,
potvrda fakulteta za studente
djeca iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi, - rodni list djece
djeca samohranih roditelja i djeca smještena
u udomiteljsku obitelj – rješenje Centra za socijalnu skrb
djeca koja žive samo s jednim roditeljem – pravomoćna presuda razvoda braka,
ili smrti list, rješenje Centra za socijalnu skrb
djeca sa smetnjama u razvoju po utvrđenom vještačenju
ako su oba roditelja u radnom odnosu –
nalaz i mišljenje povjerenstva Centra za socijalnu skrb
djeca sa smetnjama u razvoju po utvrđenom vještačenju
ako je samo jedan roditelj u radnom odnosu –
nalaz i mišljenje povjerenstva Centra za socijalnu skrb
djeca roditelja koji primaju dječji doplatak –
rješenje o priznavanju prava na doplatak

10 bodova
10 bodova
10 bodova
10 bodova
10 bodova
10 bodova
10 bodova
5 bodova
3 boda

3 boda

Ukoliko se djeca ispišu iz vrtića prije kraja pedagoške godine ( na dan 01.02.), gube pravo na bodove
temeljem uvjeta da je dijete do sada bilo polaznik naših vrtića. Temeljem naprijed navedenih kriterija
vrši se bodovanje te se sastavlja lista prema ostvarenim bodovima od najvećeg ka najnižem. U slučaju
jednakog broja bodova, svrstavanje se obavlja po datumu rođenja djeteta od starijeg ka mlađemu.
Članak 9.
Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelj /skrbnik , udomitelj preuzimaju u
podružnicama ili na mrežnim stranicama dječjeg vrtića. Zahtjev za upis mogu dati roditelji čija djeca
do 31.12. tekuće godine navršavaju tri godine. Uz obrasce, roditelji prilažu i dokumentaciju kako
slijedi:

Roditelji/skrbnici su dužni uz prijavu priložiti:
DOSADAŠNJI KORISNICI

KORISNICI KOJI SE PRVI PUT UPISUJU

1. izjava roditelja o prebivalištu i kopija osobnih
iskaznica za roditelje

1. potvrda o mjestu prebivališta za dijete i
kopiju osobnih iskaznica za roditelje

2.potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom
stanju djeteta sukladno Programu zdravstvene
zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece
u dječjim vrtićima i Pravilniku o obrascima
zdravstvene dokumentacije djece predškolske
dobi i evidencije u dječjem vrtiću

2. presliku rodnog list djeteta ili izvod iz matice
rođenih

U okviru navedenog pregleda potrebno je :

3. dokumentaciju bitna za ostvarivanje
prednosti pri upisu
4. potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom
stanju djeteta sukladno Programu zdravstvene
zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece
u dječjim vrtićima i Pravilniku o obrascima
zdravstvene dokumentacije djece predškolske

– pregledati stolicu na bakterije (shigelle),
- dostaviti nalaz brisa grla i nosa

dobi i evidencije u dječjem vrtiću
U okviru navedenog pregleda potrebno je:

– obaviti pregled vlasišta na ušljivosti

– pregledati stolicu na bakterije (shigelle) ,

– obaviti pregled kože na znakove svraba

- dostaviti nalaz brisa grla i nosa

Nalazi ne smiju biti stariji od 14 dana, a
– obaviti pregled vlasišta na ušljivosti
potrebno ih je dostaviti prvog dana dolaska u
vrtić
– obaviti pregled kože na znakove svraba
U slučaju pozitivnog nalaza potrebno je
poduzeti liječenje prije pohađanja dječjeg vrtića. Nalazi ne smiju biti stariji od 14 dana, a
potrebno ih je dostaviti prvog dana dolaska u
vrtić
U hetero anamnezi trebaju se uzeti podaci o
U slučaju pozitivnog nalaza potrebno je
poduzeti liječenje prije pohađanja dječjeg vrtića.
eventualnoj tuberkulozi u obitelj.

3. zahtjev za upis
4. izjava o ovlaštenim osobama koje mogu
dovoditi i odvoditi dijete

U hetero anamnezi trebaju se uzeti podaci o
eventualnoj tuberkulozi u obitelji
5. zahtjev za upis
6. izjava o ovlaštenim osobama koje mogu
dovoditi i odvoditi dijete

( obrasce preuzeti u područnim odjelima ili na mrežnim stranicama dječjeg vrtića)
Postupak se smatra pokrenutim u trenutku predaje uredne prijave vrtiću.
Članak 10.
Roditelji / skrbnik , udomitelj upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa dječjim vrtićem.
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj / skrbnik, udomitelj je obvezan:
- dostaviti Vrtiću potvrdu o jednokratnoj uplati akontacije u svrhu nabavke potrošnog materijala u
iznosu od 150,00 kn
- dostaviti Vrtiću potvrdu o zdravstvenom pregledu djeteta sukladno članku 9. ove Odluke
- potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića,
- potpisati s Vrtićom i Osnivačem ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika
usluga.
Dijete ne može početi pohađati Vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu
korištenja usluga Vrtića.
Roditelj / skrbnik, udomitelj može odustati od prijave. To može napraviti izričito davanjem propisane
izjave volje da odustaje od prijave, najkasnije u roku od 7 radnih dana. Tada se donosi rješenje o
obustavi postupka.

Članak 11.
Komisija je dužna najkasnije u roku 5 dana po zaključenju roka za podnošenje prijava za upis donijeti
Odluku o rezultatima upisa.
Komisija je dužna sa rezultatima upisa upoznati Upravno vijeće vrtića i Osnivača vrtića. Na temelju
konačne liste djeca se primaju u vrtić. Vrtić izdaje Rješenje o upisu djece. Za djecu koja ne mogu biti
primljena u vrtić utvrđuje se lista čekanja. Djeca koja po prijavi nisu primljena u vrtiće za koji su
prijavu podnesli, mogu se prema odluci Komisije upisivati u ostale vrtiće, ukoliko postoji slobodno
mjesto. Tijekom godine vrtić upisuje djecu s liste čekanja ukoliko se zbog odustajanja primljene djece,
povećanja kapaciteta ili slično, ukažu slobodna mjesta i to prema redoslijedu utvrđenom na listi.

Članak 12.
Konačan popis upisane djece objavljuje se na oglasnoj ploči podružnica dječjeg vrtića Buba Mara
Čabar i internet stranice vrtića ili osnivača do 10.07.2015.

U Čabru, 28.05.2015.
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Janeš

