Dječji vrtić ''Povljanski tići'' Povljana
Trg bana Josipa Jelačića 19, 23249 Povljana
Tel:023/692-500
e-mail:povljanskitici@net.hr

Na temelju članka 1. i članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Povljanski tići” te temeljem Odluke Upravnog vijeća o
raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić “Povljanski tići” za pedagošku
godinu 2015./16. godinu, KLASA:601-01/16-02/2, URBROJ:2198-01-04-16-1 od 30. lipnja
2016.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Povljanski tići” objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ “POVLJANSKI TIĆI” ZA PEDAGOŠKU
2016./ 2017. GODINU

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ (dosadašnji korisnici usluga i novoprijavljeni)
podnose se:
od 22. srpnja 2015. godine do 22. kolovoza 2016. godine na adresu:
Dječji vrtić Povljanski tići, Trg bana Jelačića 19, 23249 Povljana sa naznakom
UPIS DJETETA ZA PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU ili putem mail-a na adresu:
povljanskitici@net.hr

I.

VRSTE PROGRAMA

a) Redoviti 5,5 satni vrtićki program (sa programom Predškole)

I.

UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Za potvrdu nastavka korištenja usluga dosadašnji korisnici usluga i roditelji novoprijavljene
djece dužni su dostaviti ispunjeni obrazac PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ
“POVLJANSKI TIĆI” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Uz prijavu koju roditelji moraju preuzeti sa web stranice Dječjeg vrtića ''Povljanski tići''
www.povljanskitici.hr za 5,5-satni program i program predškole potrebno je priložiti:
1. Preslik rodnog lista za polaznika dječjeg vrtića
2. Preslik osobne iskaznice za roditelje ili Potvrdu o prebivalištu
3. Potvrdu o sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
4. Preslik rješenja o invalidnosti (za roditelje invalide)
5. Preporuku ili rješenje ovlaštene službe za djecu s teškoćama u razvoju
6. Potvrda Centra za socijalnu skrb za korištenje stalne socijalne pomoći
7. Preslik pravomoćne presude o razvodu braka za razvedene roditelje
8. Potvrda sveučilišta za roditelje studente
9. Druge dokaze kojima se dokazuje prioritet prema kriterijima
Potreban obrazac preuzima se na stranicama
www.povljanskitici.hr u koji se dijete prijavljuje.
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Napomena:
Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem
vrtiću ''Povljanski tići'' kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Povljanski tići'' te
člankom 3. gore navedenog Pravilnika utvrđen je red prvenstva, te način ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ''Povljanski tići''.
I.

KONAČNI REZULTATI PRIJAVA UPISA DJECE

Konačni rezultati prijava upisa djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića
''Povljanski tići'' Povljana, i na službenoj stranici DV Povljanski tići www.povljanskitici.hr u
roku od 7 dana od zadnjeg dana zaprimanja Prijava.
Nakon Odluke Povjerenstva, roditelji čija djeca budu upisana u vrtić dužni su potpisati
Ugovor s Vrtićem najkasnije do 15. rujna 2016. godine.

Napomena:
Odluku i kriterije o upisu djece u Dječji vrtić ''Povljanski tići'' Povljana za pedagošku
2016./2017. godinu, Odluku o participaciji troškova smještaja djece u predškolsku
ustanovu, kao i Prijavu o potrebi upisa djeteta u predškolsku ustanovu i program
predškole za pedagošku godinu 2016./2017. možete naći na službenim stranicama
Dječjeg vrtića Povljanski tići www.povljanskitici.hr

