DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
UPRAVNO VIJEĆE
VRŽINE 186
BROJ: 33/20
Primorski Dolac, 12. svibnja 2020.godina
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj
10/97, 107/07, 94/13), Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece Dječjeg vrtića Maslačak
(Broj: 148/16), Odluke o kriterijima upisa, mjerilima za utvrđivanje visine, načinu i uvjetima
plaćanja učešća roditelja/skrbnika, korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak (KLASA: 60101/14-01/05, URBROJ: 2134/02-02/01-15-36 od 07. kolovoza 2015. godine i članka 50.
Statuta Dječjeg vrtića Maslačak (u daljnjem tekstu: Vrtić) (Broj 15/15) Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2020. godine donosi
PLAN ZA PROVOĐENJE UPISA DJECE
U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
za pedagošku 2020./2021. godinu
Članak 1.
Ovim Planom određuje se postupak i način upisa djece u Dječji vrtić Maslačak (u daljnjem
tekstu: Dječji vrtić) za pedagošku 2020./2021. godinu.
Članak 2.
Upis djece u Dječji vrtić provodit će se na adresi Primorski Dolac 2 , 21227 Primorski Dolac,
u prostoru Općine Primorski Dolac.
U dječjem vrtiću rad s djecom ostvaruje se kroz slijedeće programe:


Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim osobinama i
potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima,



Programe za djecu rane i predškolske dobi,



Programe predškole

Program je 6-satni.
Članak 3.
Prednost pri upisu djeteta u dječji vrtić ostvaruje se sukladno članku 20. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13),
Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa djece (Broj: 148/16) i Odluke o kriterijima upisa,

mjerilima za utvrđivanje visine, načinu i uvjetima plaćanja učešća roditelja/skrbnika,
korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak (Službeni glasnik 50/15).
Članak 4.
Ukoliko su kapaciteti dječjeg vrtića veći od potreba i interesa za upis djece, prijem će se vršiti
neovisno o utvrđenim prioritetima, ali su roditelji obvezni dostaviti podatke o ispunjavanju
utvrđenih prioriteta.
Članak 5.
Zahtjevi za upis u dječji vrtić primat će se u razdoblju od 08. lipnja 2020. do 18. lipnja 2020.
godine na adresi Općine Primorski Dolac.
Članak 6.
Za upis djeteta u dječji vrtić roditelj-staratelj obvezan je uz zahtjev priložiti:


rodni list djeteta ako se dijete prvi put upisuje i OIB (preslik Obavijesti o OIB-u, za
svu djecu)



uvjerenje o prebivalištu djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja,



dokaze za ostvarivanje bodova radi utvrđivanja prednosti pri upisu,



potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu zbog upisa u dječji
vrtić.
Članak 7.

Zahtjeve za upis djece u dječji vrtić razmatra Komisija za upis koju imenuje Upravno vijeće u
sastavu:


predsjednik komisije



dva člana od strane članova Upravnog vijeća
Članak 8.

Oglas za upisu u dječji vrtić putem sredstava javnog priopćavanja, objavljuje ravnatelj/ica
dječjeg vrtića.
Isto tako dječji vrtić dužan je Oglase o provođenju upisa istaknuti na oglasnoj ploči dječjeg
vrtića.
Oglas se objavljuje najkasnije do 08. lipnja 2020. godine.
Oglas sadrži:


naziv i sjedište Dječjeg vrtića Maslačak



vrijeme podnošenja Zahtjeva



naznaku dokumentacije koja se prilaže uz Zahtjev



mjesto i rok za oglašavanje rezultata upisa



način ostvarivanja prava sudionika u postupku upisa djece.
Članak 9.

Komisija za upis djece dužna je završiti postupak te oglasiti rezultate upisa verificirane od
strane Upravnog vijeća na oglasnoj ploči dječjeg vrtića najkasnije do 15. srpnja 2020.
godine od kada teče rok za prigovore.
Rezultati upisa trebaju obvezno sadržavati kriterije za ostvarivanje prednosti pri upisu.
Članak 10.
Roditelji, odnosno staratelji koji nisu zadovoljni rezultatom upisa imaju pravo u roku od 8
(osam) dana od dana oglašavanja rezultata upisa izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića, koja
se podnosi u pisanom obliku, poštom preporučeno ili neposredno Komisiji.
Članak 11.
Odluku po žalbama koju donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića dostavlja Komisiji i roditelju,
odnosno skrbniku djeteta.
Članak 12.
Upravno vijeće rješavajući po žalbama može:


odbaciti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije ili



usvojiti žalbu i ukinuti odluku Komisije, te donijeti odluku o upisu ili vratiti Komisiji
zahtjev za upisom na ponovno odlučivanje.
Članak 13.

Djeca upisana u dječji vrtić slijedom oglasa započinju ostvarivati program od 01. rujna 2020.
godine.
Članak 14.
Za sve regulirano ovim Planom primjenjuju se odgovarajući akti Dječjeg vrtića, usklađeni sa
uvodno citiranim zakonom.
Članak 15.
Ovaj Akt stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića
Maslačak.
PREDSJEDNICA
Diana Knez, dipl.iur.

