Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
članka 16.,17., i 20. Statuta Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec, te temeljem
članka 2., 3.,4.,5. i 17. Pravilnika o upisu djece u vrtić, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića „Jaglac“ Kumrovec raspisuje

N A T J E Č A J
ZA UPIS DJECE U VRTIĆ ZA
PEDAGOŠKU GODINU 2018/2019..
1. Dječji vrtić „Jaglac“ Kumrovec ima sjedište u Kumrovcu, Ulica
Antuna Mihanovića 8.
2. Upis djece vrši se za program ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja za pedagošku godinu 2019/2020:
- 8 mjesta
3. Zahtjev za upis dostaviti u tajništvo vrtića
15.05.2019. OD 13,00 DO 16,00
17.05.2019. OD 13,00 DO 16,00
20.05.2019. OD 15,00 DO 18,00
22.05.2019. OD 15.00 DO 18,00
24.05.2019. OD 15,00 DO 18,00
27.05.2019. OD 15,00 DO 18,00
ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI SAMO U NAVEDENO
VRIJEME. (Zbog dodjela šifre – prema Zakonu o zaštiti
podataka)
4. Uz Zahtjev je potrebno priložiti slijedeće:
- Prijavu za upis (u tajništvu Vrtića)
- Presliku rodnog lista djeteta
- Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta,
- Uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja izdane od strane
policijske uprave ili preslika osobne iskaznice
- Potvrdu o sufinanciranju redovnog programa (ukoliko je
roditelj s područja druge jedinice lokalne samouprave)
- Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri
upisu iz članka 17. Pravilnika o upisu djece u vrtić.

5. Natječaj je otvoren od 13.05.2019. do 27.05.2019., a rezultati će
biti objavljeni do 03. lipnja 2019.g. na oglasnoj ploči Vrtića i
Općine Kumrovec i web stranici Općine Kumrovec i Dječjeg vrtića.
6. Roditelj je dužan dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za
ostvarivanje prednosti pri upisu, te se uz Zahtjev treba priložiti:
- za dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida
Domovinskog rata – Rješenje o priznatom statusu;
- za dijete oba zaposlena roditelja – Potvrde poslodavaca o
zaposlenju roditelja;
- za dijete koje živi samo s jednim roditeljem – Presuda o
razvodu braka, Smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da
drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu;
- za dijete samohranog zaposlenog roditelja – Potvrdu
poslodavca o zaposlenju roditelja, te dokazi o samohranosti:
rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrdu o
nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb
o privremenom uzdržavanju djeteta,
- za dijete u udomiteljskog obitelji, bez roditelja ili bez
odgovarajuće roditeljske skrbi – Rješenje Centra za socijalnu
skrb da je dijete u udomiteljskog obitelji, bez roditelja ili bez
odgovarajuće roditeljske skrbi;
- za dijete iz obitelji s troje i više djece – za svako dijete rodni
list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda o rođenju djeteta;
- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili
izvadak iz matice rođenih;
- za dijete roditelja koji primaju doplatak na djecu – Rješenje o
pravu na doplatak za djecu;
- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene
potrebe, poteškoće u razvoju – relevantna dokumentacija iz
koje je to vidljivo.
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