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Podcrkavlje, 21.01.2021.

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07, 94/13, 98/19.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i
naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole
(NN/14.), članka 14. Statuta dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ te članka 13.
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga dječjeg vrtića
„Bambi Podcrkavlje“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ objavljuje:

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE U
DJEČJI VRTIĆ „BAMBI PODCRKAVLJE“ ZA
PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

Prijave za upis u program predškole primat će se od 21.siječnja 2021. godine do
04.veljače 2021. godine u dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“, Diljska 33, radnim
danima u vremenu između 09:00 i 14:00 sati.
Roditelji/skrbnici/udomitelji Prijave za upis uz potrebitu dokumentaciju dostavljaju
osobno, poštom preporučeno ili na e-mail adresu dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“
( bambi.podcrkavlje@gmail.com ), s naznakom:

PRIJAVA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJI VRTIĆ
„BAMBI PODCRKAVLJE“

Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2014. do 31.03.2015. godine.
Pozivaju se roditelji predškolske djece, koja nisu obuhvaćena redovitim programom
predškolskog
odgoja,
na
upis
djece
u
program
predškole.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu
školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u
dječjem vrtiću.
Zahtjev za upis i Inicijalni upitnik možete preuzeti osobno u dječjem vrtiću „Bambi
Podcrkavlje“, uz poštivanje svih propisanih mjera HZJZ vezano za COVID-19,
poštujući fizički razmak od najmanje 1,5 m.
Roditelji/skrbnici/udomitelji podnose zahtjeve za upis djece u program predškole u
roku koji je naveden u Javnoj objavi upisa.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS
1. Ispunjen Zahtjev za upis djeteta
2. Ispunjen Inicijalni upitnik
(Zahtjev za upis i Inicijalni upitnik se preuzimaju u dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“
te prilažu s navedenom dokumentacijom);
3. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta;
4. Domovnica djeteta;
5. Uvjerenje/dokaz o prebivalištu djeteta na području općine Podcrkavlje izdanog od
nadležnog tijela (MUP RH PU Brodsko-posavska);
6. Knjižica/iskaznica cijepljenja/imunizacije djeteta;
7. Potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu
predškolskog djeteta prije upisa u vrtić;
8. Potvrda o izabranom stomatologu djeteta;
9. Osobne iskaznice roditelja/skrbnika/udomitelja;
10. Uvjerenje/dokaz o prebivalištu roditelja/skrbnika/udomitelja na području općine
Podcrkavlje izdanog od nadležnog tijela (MUP RH PU Brodsko-posavska);
11. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o
postojanju teškoća u razvoju;
12. Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen
polazak u prvi razred.
Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti pri upisu ili na broj telefona
098/89 99 96,v.d.ravnateljica Anka Glas

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tomislav Bičanić

