OBAVIJEST
o upisu djece u programe predškolskog
odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu
2009/2010.
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
Pozivaju se roditelji ili staratelji djece predškolske dobi da se prijave radi
upisa djece u dječji vrtić Kapljica sa sjedištem u Poljanici Bistranskoj, Potočna
ulica 4, 10298 Bistra.
Zahtjevi za upis podnose se u dječjem vrtiću Kapljica – Bistra,
Potočna 4,
od 04. do 18. kolovoza 2009. godine i to za ostvarivanje programa:
1.
REDOVITI 10. SATNI PROGRAM za djecu od 12 mjeseci do
polaska u osnovnu školu
2.
PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALA ŠKOLA) za djecu u
godini prije polaska u osnovnu školu, a koji počinje u listopadu
2009.
Programi će se organizirati u skladu sa raspoloživim kapacitetom vrtića.
II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
Roditelj ili staratelj djeteta dostavlja dječjem vrtiću Kapljica:
1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan u dječjem vrtićupopunjava se u dječjem vrtiću kod predaje dokumentacije),
2. Izvadak iz matice roĎenih ili rodni list djeteta (preslika)
3. Uvjerenje (MUP-a) o prebivališta djeteta i barem jednog
roditelja/staratelja,
4. Potvrdu o zaposlenju oba roditelja/staratelja i
'
5. Preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti kod
upisa.
III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM
Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve
roditelja za upis djece u redovit program prednost će imati djeca: roditelja
žrtava i invalida Domovinskog rata, s oba zaposlena roditelja, samohranih
zaposlenih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće
roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, koja imaju teškoće u razvoju
ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, djeca u godini
prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
- Prema navedenim kriterijima prednost imaju djeca s
prebivalištem na području Općine Jakovlje.

- Sve navedene prednosti moraju se obvezno dokumentirati.
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
Rezultati upisa djece u programe bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg
vrtića najkasnije do 21.08. 2009.
Roditelj ili staratelj djeteta nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti
žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića.
V. UPIS
Djeca primljena slijedom obavijesti upisuju se u dječji vrtić početkom
pedagoške 2009. godine), a i tijekom pedagoške godine ukoliko postoji
slobodno mjesto.
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan:
- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom
stanju djeteta,
- obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor sa stručnim timom
dječjeg vrtića,
- potpisati s dječjim vrtićem ugovor o ostvarivanju programa.
Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrĎuje se u
skladu s aktima Općine Jakovlje.
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