OBAVIJEST
Dječji vrtić „Smješko“ Vir provodi upise
djece
za pedagošku godinu 2020./2021.
Upisi su za djecu koja do
01.07.2020.navršavaju 3 godine.
Upisi će se provoditi od 01. lipnja do 12. lipnja
2020.g na način da se zahtjev za upis predaje
osobno u prostorijama vrtića radnim danom u
vremenu od 9:00 do 12:00 sati.
Zahtjev za upis može se preuzeti u vrtiću ili na
web stranici vrtića (www.vrtic-smjesko.hr) i
Općine Vir.

Uz zahtjev molimo Vas priložite:
OSNOVNA DOKUMENTACIJA:
1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA
O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave, može i preslika)
2. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA i preslike osobnih iskaznica
roditelja / skrbnika
3. Suglasnost za objavu osobnih podataka u svrhu upisa djeteta u Dječji vrtić
4. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu i Knjižicu cijepljenja na uvid
5. Podaci o zdravstvenom stanju i osobitostima rasta i razvoja djeteta
DOKUMENTI NA KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA
OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA :
1.za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog
rata
2. za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja i preslike
prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
3.za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o
zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te presuda o
razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
4. za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja
i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti : rodni
list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje
Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
5.za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi:
rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez
roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
6. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina
rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda o podacima o rođenju djeteta
7. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za
djecu
8. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potvrde: relevantna
dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
9. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra
za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
10.za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka
Centra za socijalnu skrb
OSTALA DOKUMENTACIJA:
1. Potvrda o podmirenim dugovanjima prema Općinskoj Upravi i svim Trgovačkim
društvima i javnim ustanovama kojima je osnivač Općina Vir.

