Temeljem članka 15a. i 35. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,
107/07., 94/13) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok, Upravno vijeće na 10.
sjednici održanoj 20.05.2022. godine, donijelo je

ODLUKU
O UPISU DJECE ZA 2022/2023. PEDAGOŠKU GODINU
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2022/2023. godinu kao i način
ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić „Crvenkapica“ Ilok.
Članak 2.
Upisi djece za 2022/2023. godinu provodit će se od 31. svibnja 2022. do 10. lipnja 2022. godine.
U Dječji vrtić upisuju se djeca od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu u:

-

Redoviti program u Iloku: 10-satni program
7-satni program
5-satni program

-

Program predškole – obavezan i besplatan za djecu rođenu od 1.04.2016. 31.03.2017. koja nisu obuhvaćena redovitim program

-

redoviti 5-satni program u Bapskoj
Članak 3.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik prilaže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rodni list djeteta
uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
uvjerenje o mjestu prebivališta najmanje jednog roditelja/skrbnika
preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
potvrde o radnom statusu roditelja
potvrda liječnika za prijem u vrtić (neposredno prije polaska u vrtić)
dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.
Članak 4.

Prednost pri upisu djece ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,
čl. 20. Prednost pri upisu u redoviti program imaju djeca:
• žrtava i invalida Domovinskog rata,
• zaposlenih roditelja i samohranih zaposlenih roditelja,
• iz udomiteljskih obitelji,
• bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi,
• djeca u godini prije polaska u školu,

•
•
•

iz obitelji s troje ili više djece,
s teškoćama u razvoju, ako ih se može integrirati u redoviti program,
roditelja koji primaju dječji doplatak.
Članak 5.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićem “Crvenkapica” Ilok
najkasnije do dana polaska djeteta u Vrtić.

Ilok, 20.05.2022.
Predsjednica Upravnog vijeća
Marinela Ljubić

