DJEČJI VRTIĆ BALONČIĆ
Svetvinčenat 98 A
52342 Svetvinčenat
Tel. 052/ 560- 355
E-mail: dvbaloncic@gmail.com
www.vrtic-baloncic.hr

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA
I

VRSTA PROGRAMA ( zaokružiti vrstu programa)
1) VRTIĆ

II

2) JASLICE

PODACI O DJETETU:

Ime i prezime djeteta: ____________________________ OIB: ___________________________
Datum i mjesto rođenja: ____________________ Adresa: ______________________________
Je li dijete sljedeće godine školski obveznik: DA NE (zaokružiti)
Je li dijete ranije pohađalo predškolsku ustanovu: DA NE (zaokružiti)
Broj braće ili/i sestara (mlađih od 18 godina): _______________

III

PODACI O RODITELJIMA/ SKRBNICIMA:
MAJKA

Ime i prezime
Datum rođenja
OIB
Zanimanje i stručna sprema
Zaposlen/a u
(naziv i adresa poslodavca)
Na radnom mjestu
Radno vrijeme od- do
Ugovor o radu na vrijeme
( upisati : određeno –
neodređeno – sezonski)
Telefon na radnom mjestu
Mobitel
Telefon kućni
E-mail adresa

IV ZAHTJEVU ZA UPIS PRILAŽEM SLIJEDEĆE DOKUMENTE

OTAC

Molimo zaokružiti slovo ispred dokumenta koji je priložen:
a) Izvadak iz matice rođenih djeteta (preslika)
b) Domovnica djeteta (preslika)
c) Potvrde o prebivalištu oba roditelja (uvjerenja o prebivalištu izdana od MUP-a ili
preslike osobnih iskaznica)
d) Potvrda o prebivalištu djeteta (uvjerenje o prebivalištu izdano od MUP-a ili preslika
osobne iskaznice)
e) Potvrda o zaposlenju oba roditelja/skrbnika (elektronički zapis HZMO)
f) Liječničko uvjerenje o općem zdravstvenom stanju djeteta i procijepljenosti / potvrda
o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i preslika iskaznice
imunizacije (cjepnog kartona djeteta) - nakon upisa djeteta, neposredno prije
dolaska u vrtić ( ne starije od 8 dana )
g) Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata izdano od strane Ministarstva
hrvatskih branitelja ili nadležnog prvostupanjskog tijela Ureda državne uprave
h) za svako dijete mlađe od 18 godina/ izvadak iz matice rođenih ( za djecu iz obitelji s
troje djece)
i) dokaz o samohranosti, rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete
u udomiteljskoj obitelji
j) potvrdu medicine rada o invalidnosti, općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad
roditelja /skrbnika
k) potvrda izdana od strane škole, učilišta ili sveučilišta o statusu redovnog ili
izvanrednog studenta
l) potvrda o dječjem doplatku
Vlastoručnim potpisom na ovom zahtjevu potvrđujem da su svi navedeni podaci točni i istiniti,
te da ću o svakoj promjeni osobnih podataka pravovremeno obavijestiti Dječji vrtić Balončić.
U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, a povodom prikupljanja osobnih
podataka dajemo roditeljima slijedeću informaciju:
Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Balončić pribavlja se privola za prikupljanje i obradu
osobnih podataka djeteta, a radi upisa u redoviti 10-satni program. Privola se daje dobrovoljno i u svakom se
trenutku može povući. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prikupljanje osobnih podataka i
koristit će u postupku obrade podataka pri utvrđivanju Liste reda prvenstva upisa djece u dječji vrtić. Svi navedeni
podaci bit će pohranjeni u vrtiću sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i popisu
arhivskog gradiva Dječjeg vrtića Balončić.
Pružanje osobnih podataka je zakonska i ugovorna obveza, a posljedica nepružanja podataka je nemogućnost upisa
djeteta u vrtić.

V

PRIVOLA RODITELJA/SKRBNIKA

Vlastoručnim potpisom na ovom zahtjevu dajem privolu Dječjem vrtiću Balončić za prikupljanje,
provjeru i obradu osobnih podataka djeteta navedenih u ovom zahtjevu i popratnoj dokumentaciji , u
svrhu utvrđivanja Liste reda prvenstva upisa djece u dječji vrtić, a sukladno članku 5. Pravilnika o
upisu djece u Dječji vrtić Balončić.
Potpis roditelja/skrbnika:
_________________________

