Dječji vrtić Balončić
Svetvinčenat 98 A
52342 Svetvinčenat
Tel.: 052/560-355
E-mail: dvbaloncic@gmail.com
www.vrtic-baloncic.hr
KLASA: 601-02/21-01/01
URBROJ: 2168/07-05-2-21-01
Svetvinčenat, 03. svibnja 2021. godine

Temeljem članka 35., stavka 1., alineja 4, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,
107/07,94/13 i 98/19), te članka 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Balončić, Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Balončić objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE
U VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

1.) Pravo prijave imaju sva djeca rođena od 01.04.2015. do 31.08.2020. godine
2.) Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 03.05.2021. godine do zaključno
18.05.2021.godine (15 dana od dana objave natječaja na web stranici vrtića, oglasnoj ploči
Općine Svetvinčenat i na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Balončić).
3.) Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama
Dječjeg vrtića Balončić ili na web stranici Vrtića.
4.) Zahtjev za upis s potpunom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić Balončić, svakog
radnog dana u vremenu od 08:30 do 16:30 sati ili preporučenom pošiljkom na gore
navedenu adresu. Prema uputama i preporukama HZJZ i MZO , a zbog sprječavanja
širenja zaraze koronavirusom – COVID-19, ograničen je ulazak osoba u Vrtić, te će se
natječajna dokumentacija zaprimati ispred glavnog ulaza u Vrtić.
5.) Potrebna dokumentacija za upis djeteta:
- ispunjeni Zahtjev za upis djeteta
- izvadak iz matice rođenih djeteta ( preslika)
- domovnica djeteta ( preslika)
- potvrda o prebivalištu oba roditelja/skrbnika (Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne
Policijske postaje MUP -a ili preslika osobne iskaznice)
- potvrda o prebivalištu djeteta ( Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske
postaje MUP -a ili preslika osobne iskaznice)
- potvrda o zaposlenju oba roditelja /skrbnika (elektronički zapis HZMO)
Liječničko uvjerenje o općem zdravstvenom stanju djeteta i procijepljenosti roditelj/skrbnik donosi
nakon upisa djeteta, neposredno prije dolaska u vrtić ( ne starije od 8 dana ).

