Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Latica” donosi
JAVNU OBJAVU UPISA U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU
Zahtjev za upis podnose roditelji/skrbnici djece koji imaju prebivalište u gradu Zadru i djece s
područja Zadarske županije uz uvjet sufinanciranja programa jedinica lokalne samouprave na čijem
području je prebivalište djeteta. Prijava uz obveznu i ostalu dokumentaciju predaje se osobno na
adresi Ulica Nikole Tesle 13, Zadar (zgrada Bagat trgovina, soba broj 5, Administracija) u
vremenu od 9 do 13 sati. Postupak upisa za pedagošku 2018./2019. godinu provest će se u Dječjem
vrtiću „Latica” na adresi Ulica Nikole Tesle 14 E, Zadar.
Vrijeme provođenja postupka upisa:
Predaja dokumentacije 24.04.2018. - 7.05.2018. (opservacija djece 14.05.2018. - 25.05.2018.)
Obvezna dokumentacija:
1. popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u Vrtić,
2. preslika rodnog lista ili domovnice djeteta,
3. preslika potvrde o prebivalištu djeteta i osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
4. preslika Nalaza i mišljenja jedinstvenog tijela vještačenja (Zavod za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom)
ili
Potvrda o pokretanju postupka vještačenja (ukoliko je postupak vještačenja u tijeku i nije
okončan) uz obvezu dostave Nalaza i mišljena po okončanju postupka, najkasnije dolaskom
djeteta u vrtić,
5. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa
u dječji vrtić - roditelj je potvrdu obvezan predati prvog dana korištenja usluga, dolaskom
djeteta u vrtić,
U slučaju odgode upisa djeteta u 1. razred osnovne škole:
6. preslika Rješenja o odgodi ili privremenom oslobađanju od upisa u prvi razred za jednu
školsku godinu (za djecu koja su do 31. ožujka tekuće godine navršila 6 godina) , ukoliko
postupak nije okončan predati po okončanju postupka, najkasnije dolaskom djeteta u vrtić.
Postupak upisa provest će Povjerenstvo za upis djece u Vrtić. Postupak uključuje:
- opservaciju djeteta uz nazočnost roditelja/skrbnika u dogovorenom terminu,
- inicijalni razgovor s roditeljima/skrbnicima,
- uvid u priloženu dokumentaciju (obvezna, medicinska i dokumentacija stručnjaka
edukacijsko-rehabilitacijskog profila – preslike predati uz prijavu do 7.05.2018.).
Roditelji/skrbnici biti će pozvani doći zajedno s djetetom u točno utvrđeno vrijeme planirano za
opservaciju djeteta u gore navedenom razdoblju provođenja postupka upisa. Dolazak po pozivu je
obvezan.
Nakon provedenog postupka s ciljem cjelovitog uvida u potrebe svakog djeteta s teškoćama u
razvoju, Povjerenstvo utvrđuje mogućnost uključivanja u Vrtić (upis djeteta ovisi o programskim,
prostornim i kadrovskim mogućnostima Vrtića) i donosi prijedlog primjerenog edukacijskorehabilitacijskog programa za djecu kojoj je moguće osigurati upis.
Rezultati upisa objavit će se na web stranicama Vrtića do 10. srpnja 2018.
Predsjednik Upravnog vijeća
Mario Pešut, dipl.psih.
Napomena:
1. Prijava za upis djeteta u Vrtić i Privola mogu se preuzeti na web stranicama Vrtića
ili dobiti u administraciji (Ulica Nikole Tesle 13, Zadar / zgrada Bagat trgovina, soba broj 5)
2. Sistematski pregled djeteta za koje je osiguran upis u Vrtić treba napraviti neposredno prije dolaska u
vrtić (kolovoz). Potvrdu obvezno predati prvog dana dolaska djeteta u Vrtić.

3. Sve informacije za postupak upisa mogu se dobiti pozivom telefonom na broj 023 / 314-271
radnim danom u vremenu od 8 do 12 sati

