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Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac (Klasa: 601-05/19-01/9;
UrBroj: 2195/01-222-01-19-1; od 22.03.2019. godine) i članka 3. Pravilnika o upisu djece u
vrtić, Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Pčelica Vrgorac, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PČELICA VRGORAC
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

U Dječji vrtić Pčelica Vrgorac se upisuju djeca u dobi od navršene jedne godine života ( do
31.08. tekuće godine ) do polaska u osnovnu školu i to:
a) djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području osnivača Vrtića ( Grad Vrgorac)
b) djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području osnivača Vrtića, pod uvjetom da
ima slobodnog mjesta i uz plaćanje pune ekonomske cijene boravka djeteta u vrtiću
(osobno roditelj ili uz subvenciju nadležne jedinice lokalne samouprave).

Prednost pri upisu djece u redovni program vrtića, u skladu s člankom 6. Pravilnika o upisu
djece u vrtić u slučaju prijave većeg broja djece od kapaciteta Vrtića, ostvaruju: djeca roditelja
invalida Domovinskog rata, djeca s oba zaposlena roditelja, djeca samohranog zaposlenog
roditelja, djeca samohrani nezaposleni roditelj, djeca koje živi s jednim zaposlenim
roditeljem, djeca jednog zaposlenog roditelja, svako malodobno dijete u obitelji, djeca u
udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca u godini prije
polaska u osnovnu školu, djeca koja već pohađaju vrtić.
Ako više djece ostvari jednak broj bodova, za upis u isti program i istu odgojnu skupinu,
prednost ostvaruje dijete starije kronološke dobi. Djeca koja se tijekom pedagoške godine
ispišu iz programa Vrtića, a žele se ponovo upisati u novoj pedagoškoj godini, ne ostvaruju
prednost pri upisu.
Iznimno, ako je dijete ispisano iz opravdanih razloga ( bolest, preseljenje ), može biti upisano
na listu čekanja, o čemu odlučuje Povjerenstvo. Roditelji djece na listi čekanja koji odbiju
ponuđeno mjesto u tijeku godine u dječjem vrtiću brišu se s liste čekanja.
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Dokumentacija koju je potrebno priložiti za sudjelovanje na natječaju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zahtjev za upis
preslika osobne iskaznice oba roditelja
preslika rodnog lista djeteta ili izvoda iz matične knjige rođenih
potvrda o zaposlenju roditelja
dokaz o statusu roditelja invalida Domovinskog rata
potvrda škole/fakulteta da je roditelj učenik/redovni student
preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu
preslika zdravstvene dokumentacije za dijete s teškoćama u razvoju ( specijalistički
nalazi, rješenje ovlaštenih službi )
9. liječničko uvjerenje pedijatra, knjižicu cijepljena (dostaviti najkasnije do polaska
djeteta u vrtić).
Povjerenstvo je dužno po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis objaviti rezultate na
oglasnoj ploči Vrtića, a najkasnije do 15. lipnja tekuće godine.
Zahtjevi za upis djece koja do početka nove pedagoške godine neće navršiti 12 mjeseci života
(prijava za jaslice), odnosno 3 godine života (prijava za vrtić) neće biti razmatrani.
Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2019./2020. traje 10 dana, prijave se
podnose izravno Dječjem vrtiću Pčelica Vrgorac od
17.4.2019. do 3.5.2019., svaki radni dan od 10 do 13h.
Razmatrat će se samo potpune, pravovremeno dostavljene zamolbe na propisanom
obrascu, sa sadržanim svim potrebnim prilozima.
Roditelj, odnosno skrbnik, nezadovoljan rješenjem upisa ili smještajem svog djeteta, može
izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana oglašavanja rezultata. O
žalbama odluku donosi Upravno vijeće Vrtića u roku od 15 dana od dana isteka roka za
predaju žalbi. U radu Upravnog vijeća sudjeluje i predsjednik Povjerenstva, ali bez prava
odlučivanja.
Upravno vijeće po žalbi može:
-

odbiti žalbu kao nepravodobnu
odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Povjerenstva
usvojiti žalbu i ukinuti odluku Povjerenstva, te samo donijeti odluku o smještaju
djeteta ili vratiti Povjerenstvu na ponovno odlučivanje.

Odluka Upravnog vijeća je konačna.
O svojoj odluci Upravno vijeće pismeno izvješćuje roditelja ili skrbnika.
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