Na temelju članka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u
Dječjem vrtiću Maza Valpovo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maza Valpovo, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU
2018./2019. GODINU
Zahtjevi za upis primat će se od 15 do 31. svibnja 2018.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Maza
Valpovo, svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Grada Valpova i
prigradskih naselja za djecu koja navršavaju:
-

za jaslice – jednu godinu života do 31.kolovoza 2018.god.
za vrtić (cjelodnevni desetsatni program) – od dvije godine života do polaska u školu
za vrtić poludnevni 6-satni program (od 07,00 do 13,00 sati) - od tri godine do polaska u
školu.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o
upisu djece i ostvarivanju prava i obveznika korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maza Valpovo.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a
preuzima se u prostorijama tajništva Dječjeg vrtića ili na web stranici: http://vrticmazavalpovo.hr .
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.
Na upis je potrebno dovesti dijete koje se prvi puta upisuje u jaslice ili vrtić.
Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvog
dana korištenja programa.
Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića i web stranici nakon 30.lipnja 2018.
godine.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana iste,
podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić Maza Valpovo, Prilaz Crvenom križu 3, 31 550 Valpovo
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: 031/651-451 svakog radnog dana u vremenu
od 07,00 do 15,00 sati.
Predsjednik Upravnog vijeća:
Marijan Mandić

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ
MAZA
VALPOVO

Klasa: 601-01/18-01/18
Urbroj: 2185/14-03-18-2
Valpovo, 04. svibnja 2018.god.
Na temelju članka 35. stavak 1., podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07.
i 94/13.) te članka 17. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića Maza Valpovo (KLASA:012-03/18-01/1,
URBROJ:2185/14-4-18-1 od 05.02.2018.god.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maza Valpovo
(u daljnjem tekstu: Vrtić) na 14. sjednici održanoj 04.svibnja 2018. godine predlaže
PLAN UPISA U VRTIĆ
ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

1. Javni poziv za upise u Vrtić za pedagošku 2018./2019. godinu objavit će se na oglasnoj ploči i web
stranici Vrtića te putem Hrvatskog radija Valpovštine.

2. Upisi će se vršiti u Vrtiću u vremenu od 15. do 31. svibnja 2018. godine i to:
-

svakim radnim danom od 07,00 do 15 sati.
Upisi će se vršiti za cjelodnevni desetsatni program, poludnevni 6-satni program, te za program
Predškole za djecu prije polaska u školu, a koja nisu pohađala dječji vrtić.

3. U 2018./2019. godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune postojeći kapaciteti.
4. Zahtjev za upis roditelji mogu podići u tajništvu i na web stranicama vrtića.

5. Komisija će rješavati pristigle zahtjeve od 01.do 10. lipnja 2018. godine.
6. Potvrđivanje rezultata upisa izvršit će Upravno vijeće nakon 30.lipnja 2018.god.
7. Kriteriji za upis u vrtić donio je Grad Valpovo

8. Na temelju rezultata upisa Vrtić će izvijestiti osnivača o planiranoj organizaciji rada za pedagošku
2018./2019. godinu radi odobravanja ukupnog opsega programa i potrebnog broja i strukture radnika
u skladu s propisanim normativima.
Predsjednik Upravnog vijeća:
Marijan Mandić
Na ovaj Plan dobivena je suglasnost gradonačelnika Grada Valpova Matka Šutala, dipl.iur, dana 10.svibnja
2018. godine, KLASA:601-01/18-01/3; URBROJ: 2185/01-02-18-2.

