DJEČJI VRTIĆ"SLATKI POTOK"
VELIKI GRĐEVAC

Trg Mate Lovraka 11
Klasa: 601-02/20-02-3
Ur.broj:2127/02-08-02-20-2
Veliki Grđevac,30.lipnja 2020.

Na temelju članka 21.Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u
Dječjem vrtiću"Slatki potok",Veliki Grđevac(Klasa:601-02/14-01/02;Ur.broj:227/02-08-01-14-1) i
Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić“Slatki potok“Veliki Grđevac za pedagošku godinu
2020./2021.(Klasa:601-02/20-02/1;Ur.broj:2127/02-08-02-20-4)) Povjerenstvo za upis djece dana
30.lipnja 2020. godine,nakon provedenog natječaja donosi
OBAVIJEST
O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ“SLATKI POTOK“
VELIKI GRĐEVAC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.
Utvrđuje se da je u natječajnom periodu od 04. do 22.lipnja 2020.god. zaprimljeno devet(9)Zahtjeva
za upis djece u Dječji vrtić“Slatki potok“Veliki Grđevac.
PRIHVAĆENI ZAHTJEVI
MLAĐA SKUPINA- LEPTIRIĆI
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Za upis u skupinu LEPTIRIĆI ostalo je slobodno dva(2) mjesta,te će se upis omogućiti djeci koja su
slijedeća na listi prvenstva po ispunjenju uvjeta za upis u dječji vrtić,odnosno po navršetku treće
godine života.
Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić po ovoj Obavijesti,vode se na Listi prednosti,te se mogu
upisati tokom godine ukoliko se stvore uvjeti prema članku 25. Pravilnika o upisu i ostvarivanju
prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Slatki potok“Veliki Grđevac.

POPIS DJECE KOJA DO 31.08.2019.GOD. NE NAVRŠAVAJU 3 GODINE ŽIVOTA
LISTA PRVENSTVA
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MJEŠOVITA SKUPINA(djeca od navršene 4.godine do polaska u školu)- SOVICE
Redni
broj
1.
2.

Identifikator(šifra)
09

Za upis u skupinu SOVICE ostalo je slobodno jedno(1) mjesto.
1. Rezultati upisa objavljeni su na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Slatki
potok“Veliki Grđevac(djecji-vrtic-slatki-potok.hr) 30.lipnja 2020. godine.
2.Temeljem članka 22. Pravilnika o upisu djece, roditelj/staratelj nezadovoljan rješenjem može
podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića "Slatki potok"Veliki Grđevac u roku od osam(8)
dana od dana oglašavanja Rezultata upisa.
3.Sukladno članku 24. Pravilnika o upisu djece,roditelj/skrbnik djeteta dužan je sklopiti Ugovor o
ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem u roku od mjesec dana od dana oglašavanja Rezultata
upisa,a iznimno najkasnije do 01.rujna tekuće godine.
4.Djeca slijedom ove obavijesti primaju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine(01.rujna
2020.god)

Molimo na potpisivanje Ugovora donijeti Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu i
knjižicu procijepljenosti.

Povjerenstvo za upis djece:
Predsjednica povjerenstva:Mihaela Šolčić
Član povjerenstva:Kristinka Biščan
Član povjerenstva:Ivanka Pušić

