Dječji vrtić ''Povljanski tići'' Povljana
Trg bana Josipa Jelačića 19, 23249 Povljana
Tel:023/692-500
e-mail:povljanskitici@net.hr
Klasa: 601-01/16-01/2
Urbroj:2198-01-04-16-1
Povljana, 30. lipnja 2016. godine
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i
94/13) i članka18. Statuta Dječjeg vrtića „Povljanski tići“ Povljana ,Klasa:012-03/14-02/1,
Urbroj:2198-01-04-14-1 od 16. lipnja 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Povljanski tići“ Povljana donosi

ODLUKU
o upisu djece u Dječji vrtić ''Povljanski tići'' Povljana
za pedagošku 2016./2017. godinu
Članak 1.
Za pedagošku 2016./2017. godinu obavit će se upis djece predškolske dobi u:
- 5,5-satni program, vrtić (od 7.30 do 13,00 sati sa programom predškole)
Prijave za upis djece će se zaprimati od 22. srpnja do 22. kolovoza 2016. godine na adresu:
Dječji vrtić Povljasnki 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
Uvjeti za upis su da dijete do 31.08.2014. godine navršava 3 godine.
Roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Povljane imaju prednost pri upisu pred
djecom čiji roditelji nemaju prebivalište na području Općine Povljana.
Članak 2.
Temeljem Zakona prednost pri upisu 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, djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u
osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
Redoslijed upisa djece utvrđuje se temeljem kriterija ukupnog broja bodova po slijedećim
kriterijima:
Redni
Broj
Predviđeni kriterij
broj
bodova
1.
2.
3.
4.
5.

djeca roditelja invalida Domovinskog rata (HRV
djeca iz obitelji u kojoj su zaposlena oba roditelja
djeca roditelja civilnih invalida
djeca samohranih roditelja
djeca iz obitelji s troje djece (za svako slijedeće po 1 bod)

20
20
15
15
15

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

djeca u udomiteljskim obiteljima
djeca iz obitelji u kojoj je zaposlen jedan roditelj
djeca iz obitelji s dvoje djece
djeca s teškoćama u razvoju
ako roditelj ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog
rata
djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
ako je jedan roditelj redovni ili izvanredni student
djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
djeca iz obitelji s jednim djetetom

15
10
10
10
10
10
5
5
5

Članak 3.
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
Članak 4.
Rezultati upisa bit će objavljeni na Oglasnoj ploči Vrtića 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 2015. godine.
Članak 5.
Programi se plaćaju temeljem Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj
ustanovi Općinskog vijeća Općine Povljana Klasa:601-01/14-01/1, Ur.broj:2198/25-40-14-1
od 16. lipnja 2014. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Vrtića i na web stranici
www.povljanskitici.hr
Predsjednica Upravnog vijeća
Sanja Pogorilić

