DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
UPRAVNO VIJEĆE
BROJ 193/16
VRŽINE 186
Primorski Dolac, 30. lipnja 2016. godine
Na temelju članka 1.a, 20., 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i 94/13), članaka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98.
Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), članka 9. Plana za provođenje upisa djece u Dječji
vrtić Maslačak za pedagošku 2016./2017. godinu (Broj 165/16) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića
Maslačak (Broj 15/15), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ na svojoj 13. sjednici održanoj
dana 30. lipnja 2016. godine donijelo je

RJEŠENJE
o upisu djece u Dječji vrtić Maslačak za
pedagošku godinu 2016./2017. godinu
I.
1. POPIS UPISANE DJECE
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 6-satni jutarnji program:
Rbr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ime:

Bodovi:

MARKO KNEŽEVIĆ
RUŽICA FRANIĆ
LUCIA PILIPAC
ANTE MIŠKOVIĆ
GABRIEL KNEŽEVIĆ
MATEA MIŠKOVIĆ
ELAĆ FRANE
LENA ŠUSTIĆ
FILIP LUKA LONGO
MIA KESIĆ
JOSIP KESIĆ

40
30
20
20
20
20
20
20
10
10
10

II.
Roditelji – staratelji djece koja su ovim Rješenjem upisana u program dječjeg vrtića Maslačak
za pedagošku godinu 2016./2017. godinu dužni su u razdoblju od 01.09.2016. g. do najkasnije
15.09.2016.g.javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano i potpisati Ugovor o
međusobnim pravima i obvezama s Vrtićem, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka roka
od 15.09.2016.g. odustali od upisa djeteta u program vrtića.

Obrazloženje
Dječji vrtić Maslačak je dana 21. travnja 2016. godine objavio Oglas o provođenju postupka
upisa djece u program Dječjeg vrtića Maslačak za 2016./2017. godinu. U otvorenom upisnom roku je
zaprimljeno 11 zahtjeva roditelja za upis djece- djeteta u program Javne ustanove Dječji vrtić
Maslačak. Nakon provedenog upisnog postupka u program ovog Vrtića su upisana djeca kako je sve
riješeno točkom I. ovog Rješenja.
Točkom II. izrijeka ovog Rješenja je utvrđen rok u kojem su roditelji dužni javiti se odgojiteljici
odgojne skupine u Dječji vrtić Maslačak, te potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s
predškolskom ustanovom, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka utvrđenog roka
odustali od upisa djeteta u program vrtića.
Sve naprijed je riješeno sukladno uvodno citiranim zakonima i aktima.
Uputa o pravnom lijeku: Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju
pravo žalbe u roku od osam ( 8 ) dana, računajući od dana objave rezultata upisa.
Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak u pisanom obliku, poštom
preporučeno ili neposredno Komisiji za upis djece.
Predsjednica Upravnog vijeća:
Diana Knez, dipl.iur.

