
DJEĈJI VRTIĆ „ MALI PRINC“ 

BOL, Uz pjacu 17 

U Bolu, 14. svibnja 2021. godine 

KLASA: 601-05/21-01/2 

URBROJ:2104/22-21-02/5 

 

Na osnovi članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 

i 98/19), odlukom Upravnog vijeća donesenoj na 2. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine         

Dječji vrtić „Mali princ“ Bol raspisuje  

 

OGLAS 

o provoĊenju postupka upisa u programe djeĉjeg vrtića „Mali princ“ Bol za  pedagošku 

godinu 2021./2022. 

Pozivaju se svi zainteresirani roditelji/skrbnici djece rane i predškolske dobi s područja 

Općine Bol koja još ne pohađaju programe vrtića da predaju potrebnu dokumentaciju kako bi 

pristupili upisima koji će se odvijati od 15.05.2021.-15.06.2021. godine. 

Upisi su za djecu koja se prvi put upisuju ili koja su se u međuvremenu ispisala iz dječjeg 

vrtića. 

Svi zainteresirani mogu podignuti UPISNICU, upitnik i privolu u prostorijama dječjeg vrtića 

„Mali princ“ svakog radnog dana od 08:00-13:00 sati. 

Potrebna dokumentacija: 

 Uvjerenje o prebivalištu djeteta i roditelja 

 Rodni list djeteta, preslika 

 Osobna iskaznica oba roditelja, preslike 

 Potvrde o stažu (HZMO), oba roditelja 

 Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (dostaviti pri polasku 

djeteta u vrtić) i potvrda o cijepljenosti djeteta 

 Ostale potvrde (rješenje o invalidnosti djeteta ili potvrda o poteškoćama u razvoju 

djeteta, dokument da je dijete roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata, rješenje o 

dječjem doplatku) 

 Privola roditelja, te upitnik. 

Rezultati Upisa će biti objavljeni na oglasnoj ploči vrtića i oglasnoj ploči Općine Bol do 

01.srpnja 2021. godine. 



Roditelj/skrbnik djeteta nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću 

Dječjeg vrtića „Mali princ“ u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa. 

Djeca upisana slijedom oglasa primaju se u postojeći objekt Dječji vrtić „Mali princ“ Bol od 

01. rujna 2021. godine, te kad napune 1. godinu života. 

Za djecu koja ne mogu biti primljena u Dječji vrtić „Mali princ“ utvrđuje se lista čekanja. 

Tijekom godine Vrtić upisuje djecu ukoliko se zbog odustajanja primljene djece, povećanja 

kapaciteta i slično, ukažu slobodna mjesta. 

 

                                                                                                                     Ravnateljica: 

Frančeska Tomaš 


