Dječji vrtić Mali princ
Bol, Uz pjacu 17
KLASA:601-07/22-01/2
URBROJ:2104/22-01-22/1
Bol, 03. lipnja 2022. godine
Na osnovi članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br.10/97., 107/07.,
94/13., 98/19., i 57/22.), prema Pravilniku o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji
vrtić i jaslice, uz suglasnost Osnivača, odlukom Upravnog vijeća donesenoj na 16. sjednici
održanoj 03. lipnja 2022. godine dječji vrtić Mali princ raspisuje

OGLAS
o provođenju postupka upisa u dječji vrtić Mali princ, Bol
za 2022./ 2023. pedagošku godinu
Pozivaju se svi zainteresirani roditelji ili staratelji djece predškolske dobi s područja Općine
Bol, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da se prijave radi
upisa u Dječji vrtić Mali princ.
Zahtjevi za upis podnose se osobno u Dječjem vrtiću Mali princ – Bol, Uz pjacu 17, prema
sljedećem rasporedu:
 ponedjeljak, 20. lipnja 2022. godine od 09:00 do 12:30 sati
 utorak, 21. lipnja 2022. godine od 12:30 do 14:30 sati
 četvrtak, 23. lipnja 2022. godine od 14:00 do 16:00 sati
 petak, 24. lipnja 2022. godine od 12:00 do 14:00 sati
Zahtjev za upis djeteta, Obrazac za inicijalni razgovor i Privolu, uz priloženu dokumentaciju
potrebno je dostaviti u ured ravnateljice. Tom prilikom stručni tim će obaviti razgovor s
roditeljima. Roditelji se mole da svoj dolazak najave prvenstveno e-mailom na
brezamarinkovic@yahoo.com, a ako nisu u mogućnosti, onda telefonski na 098 412 175.
Svi potrebni obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Vrtića. Iste se, uz prethodnu najavu, može
preuzeti i u DV Mali princ.
 VAŽNO ZA RODITELJE DJECE KOJA SU VEĆ POLAZNICI dječjeg vrtića Mali
princ:
Roditelji/staratelji djece koja su već polaznici DV Mali princ trebaju popuniti i potpisati
obrazac Zahtjev za nastavak korištenja usluga dječjeg vrtića kojeg će preuzeti od
odgojiteljica svoga djeteta te im ga po ispunjenu predati te podmiriti sva dugovanja
prema vrtiću, zaključno s 15. lipnjem 2022. godine.

U dječjem vrtiću odvijaju se sljedeći programi:
1. REDOVITI 10 SATNI JASLIČKI PROGRAM (06:00-16:00 sati)
Za djecu od navršenih 12 mjeseci života
2. REDOVITI 9 SATNI VRTIĆKI PROGRAM (07:00 – 16:00 sati)
Za djecu od navršene 3 godine života
3. REDOVITI 5 SATNI VRTIĆKI PROGRAM (08:00 – 13:00 sati)
Za djecu od navršene 3 godine života
Zahtjevi za upis roditelja/skrbnika čija djeca do 31. prosinca 2022. godine neće navršiti 12
mjeseci života, neće se bodovati po važećim kriterijima, nego će biti uvršteni na konačnu
listu sa nula (0) bodova prema datumu rođenja djeteta – nasumičnim redoslijedom.
Ovo vrijedi i za zahtjeve roditelja one djece koja bi se upisala u vrtićke programe, a do 31.
prosinca 2022. godine dijete neće navršiti tri (3) godine života.
Rezultati upisa djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici dječjeg vrtića do
01.07.2022. godine. Roditelj/ staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu
Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Mali princ u roku od 15 dana od dana oglašavanja
rezultata upisa.
Žalba se podnosi pismenim putem na adresu Uz pjacu 17, Bol, uz naznaku, „Za Upravno
vijeće“.
 Za djecu koja ne mogu biti primljena u Dječji vrtić Mali princ utvrđuje se Lista čekanja.
Djeca koja su na Listi čekanja mogu se upisati u vrtić ukoliko se zbog odustajanja
primljene djece ili povećanja kapaciteta, ukažu slobodna mjesta i to prema redoslijedu
utvrđenom na listi.
Lista čekanja prestaje vrijediti s danom 31. prosinca 2022. godine.
U slučaju da se nakon 31. prosinca 2022. godine u odgojnoj skupini oslobodi mjesto ili
dođe do proširenja kapaciteta vrtića, Upravno vijeće raspisat će novi Oglas o provođenju
postupka upisa.

ZA UPIS DJETETA U JEDAN OD REDOVITIH PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA,
RODITELJ PREDAJE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
1. Popunjen i potpisan Zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web
stranici DV Mali princ)
2. Popunjen i potpisan Obrazac za inicijalni razgovor (obrazac dostupan u dječjem vrtiću
i na web stranici DV Mali princ)
3. Rodni list za dijete ili izvadak iz matice rođenih
4. Uvjerenje MUP-a o mjestu prebivališta djeteta ili preslika osobne iskaznice djeteta
5. Uvjerenje MUP-a o mjestu prebivališta roditelja ili preslika osobne iskaznice oba
roditelja

6. Preslika kartona cijepljenja djeteta
7. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (može se dostaviti i pred sam
polazak djeteta u vrtić, ali ne smije biti starija od 30 dana)
8. Popunjen i potpisan obrazac Privole / suglasnosti (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i
na web stranici DV Mali princ).
DODATNA DOKUMENTACIJA - DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU
ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA:
1. Za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: rodni list ili izvadak iz Matice
rođenih ili Potvrda s podacima o rođenju djeteta
2. Za dijete koje do 01.travnja tekuće godine navršava četiri godine života: rodni list
ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podacima o rođenju djeteta
3. Za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Rješenje o statusu invalida
Domovinskog rata
4. Za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapisi (e-radna knjižica) ili Potvrde o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko
osiguranje (ne starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva),
5. Za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: elektronički zapis (eradna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga
zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva),
te presuda o razvodu braka ili koji drugi dokaz da jedan od roditelja ne živi u
zajedničkom kućanstvu,
6. Za dijete roditelja redovnog učenika ili studenta: potvrde školske ustanove o
statusu redovnog učenika / studenta za tekuću akademsku godinu
7. Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili
Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za
mirovinsko osiguranje (ne starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva), te dokazi o
samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili Potvrda o nestanku drugog
roditelja ili dokaz da je drugi roditelj lišen roditeljske skrbi,
8. Za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske
skrbi: Rješenje odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj
obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
9. Za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18
godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih,
10. Za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za
djecu,

11. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna
dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje
Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova),
12. Za dijete roditelja koji je upisan u Hrvatski registar osoba s invaliditetom: dokaz
o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
13. Za dijete čiji je roditelj korisnik zajamčene minimalne naknade: rješenje o
priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

RAVNATELJICA

Breza Marinković, odgojitelj

