Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE, prema Odluci sa 7. sjednice održane dana
29.04.2015. godine, čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i čl. 5. Pravilnika o
upisu djece u Dječji vrtić Proljeće oglašava:

NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

1. DESETSATNI PRIMARNI PROGRAM
Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2015./2016. otvoren je u vremenu
4.5. – 29.5.2015. godine.
Prilikom upisa djece u Dječji vrtić Proljeće red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja
prema slijedećim kriterijima:
RB OPIS KRITERIJA
BODOVI
10
1. Djeca roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s
invaliditetom
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dijete Hrvatskog branitelja
Dijete samohranog zaposlenog roditelja
Dijete oba zaposlena roditelja
Dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće
roditeljske skrbi
Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu
Dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece ( za svako dijete)
Dijete roditelja koji su članovi OPG-a

10
20
10
10
1
1
2

Ukoliko i nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvaruje jednak broj bodova
rangiranje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijeg prema mlađemu.
Djeca s područja drugih općina mogu se upisati U DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR
IVANIĆ samo ako nije popunjen kapacitet vrtića samo ako je sklopljen sporazum o
sufinanciranju između čelnika te općine ili grada i čelnika Općine Kloštar Ivanić
PRIJAVE i sve potrebne informacije mogu se dobiti :
- u sjedištu Naftaplinska bb, Kloštar Ivanić i na telefon 01/28 92 545, kao i na web stranicama
www.djecjivrtic-proljece.hr;
Za upis djeteta u Vrtić potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
1.
2.
3.
4.
5.

ispunjen i potpisan (od strane roditelja) zahtjev za upis djeteta u Vrtić;
izvornik ili presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta;
izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta
preslike osobnih iskaznica roditelja;
dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić:

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o utvrđivanju postojanja
invaliditeta
- za dijete samohranog zaposlenog roditelja -potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i
dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku
drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili
drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
- za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja.
- 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,
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete rodni list ili izvadak
iz matice rođenih, te dokaz o prebivalištu,
- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu,
odnosno potvrdu nadležne institucije o istom za tekuću godinu,
- za dijete člana OPG-a – Dokaz da su u upisiniku OPG-a
- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna
dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.
6.
7.
8.

Potvrda poslodavca o radnom vremenu roditelja
Preslika zdravstvene iskaznice;
Preslika iskaznice imunizacije.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA je zaključno s 29.05.2015.godine.
Zahtjev za upis djeteta koji pristigne nakon razdoblja za koje je raspisan Natječaj će se
odbaciti, te će se upis djeteta na temelju istoga rješavati na odgovarajući način primjenjujući
odredbe članka 15. Pravilnika o upisu djece.
Prijave se podnose poštom ili osobno u sjedištu Dječjeg vrtića Proljeće, Naftaplinska bb,
Kloštar Ivanić.
CIJENA USLUGA VRTIĆA
(izvadak iz Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Proljeće
Kloštar Ivanć, donesene na sjednici Općinskog vijeća Kloštar Ivanić dana 22.12.2014, KLASA: 60101/15-01-06, URBROJ:238/14-01/01-01-03)

„Iznos sudjelovanja roditelja djece s prebivalištem na području Kloštar Ivanić u ekonomskoj
cijeni redovitih programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Dječji vrtić)
utvrđuje se:
- za 10-satni redoviti program ...............................................................610,00 kuna mjesečno
- za kraći program ranog učenja stranog jezika – engleski jezik ..........130,00 kuna mjesečno
- za poseban dramsko scenski program ...................................................80,00 kuna mjesečno
- Roditelji ne sudjeluju u cijeni realizacije programa predškole i on je za njih besplatan.
Sudjelovanje roditelja u cijeni redovnog 10-satnog programa umanjuje se prema
slijedećim mjerilima:
1. Roditeljima invalidima domovinskog rata i roditeljima koji su osobe s invaliditetom
umanjuje se obveza sudjelovanja u cijeni programa za postotak koji je jednak postotku
tjelesnog oštećenja.

2. Roditeljima koji imaju dvoje ili više djece u vrtiću, cijena se umanjuje – za svako
drugo i svako slijeće dijete 25%
3. samohranim roditeljima , cijena se umanjuje 25%
4. roditeljima djece s teškoćama u razvoju koja ostvaruju program predškolskog odgoja i
naobrazbe u okviru redovitog 10-satnog programa cijena se umanjuje za 20%
Utvrđuje se umanjenje cijene za 25% u slučaju opravdanog izostanka djeteta (ispričnica
liječnika ili unaprijed najavljeni izostanka od strane roditelja) koji traje 8 i više radnih dana
(bez subote) u kontinuitetu. Navedeno pravo može se prenjeti iz mjeseca u mjesec.
Temeljem ankete provedene među roditeljima/skrbnicima da tijekom ljetnih mjeseci (srpanj
i/ili kolovoz, tijekom ljetne organizacije rada) neće koristiti usluge vrtića, iznos režijskih
troškova iznosi 40% cijene za mjesec srpanj i/ili kolovoz.

Rezultati upisa
- djece u Vrtić, temeljem objavljenog natječaja, objavljuju se javno na središnjem objektu
Vrtića i oglasnoj ploči, u roku propisanom odredbama kojima se uređuje upravni postupak.
- Roditelj nezadovoljan rješenjem o upisu, može izjaviti žalbu upravnom vijeću u roku od 15
dana od dana primitka rješenja. Na postupak žalbe na odgovarajući način se primjenjuju
odredbe zakona o općem upravnom postupku.
- roditelj upisane djece
- Pravilnik o upisu djece je na web-u Dječjeg vrtića
Roditelji upisane djece Ugovor o uslugama predškolskog odgoja najkasnije moraju sklopiti do
31. kolovoza za narednu pedagošku godinu.
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UPRAVNO VIJEĆE

