OBAVIJEST
O PREDUPISU U DJEČJI VRTIĆ “ŠKOLJIĆ” PRIDRAGA

Dana 16.veljače 2022 . godine započinje predupis djece u Dječji vrtić „Školjić“ Pridraga za novu
pedagošku godinu 2022./2023. Predupis traje do 28.02. 2022. godine i obavlja se u prostorijama Općine
Novigrad , na adresi Trg kralja Tomislava 1, 23 312 Novigrad , radnim danima, u vremenu od 9:00 do
15:00 h.
Za upis djece potrebno je donijeti:
OSNOVNA DOKUMENTACIJA
1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICA ROĐENIH – preslika
2. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA (ne starije od mjesec dana) ili
3. OSOBNA ISKAZNICA DJETETA – preslika
4. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA ili OSOBNE ISKAZNICE RODITELJA/SKRBNIKA – preslike
5. POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU
DJETETA DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD
UPISA
1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata – preslika
2. za dijete jednog/oba zaposlena roditelja: potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
zaposlenju roditelja
3. za dijete samohranog roditelja: preslika rješenja o razvodu braka, preslika rodnog lista za roditelja koji
nije bio u bračnoj zajednici, preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja, te
izjava o članovima zajedničkog kućanstva ovjerena kod javnog bilježnika
4. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: preslika rješenja
odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez
odgovarajuće roditeljske skrbi
5. za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: rodni list ili izvadak iz matica rođenih-preslika
6. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje/potvrda o pravu na doplatak za djecu
7. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za
utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta

8. za dijete s teškoćama u razvoju.: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb
o postojanju teškoće u razvoju djeteta
9. za treće dijete u obitelji ukoliko ga prijavljujete u vrtić : potvrdu ili neki drugi dokaz da se ne nalazite
na rodiljnom ili roditeljskom dopustu za to dijete, osim ako roditelj ne dokaže da taj dopust završava do
31. kolovoza tekuće godine
10. za djecu iz obitelji s troje ili više djece: rodne listove za svu malodobnu djecu, odnosno punoljetnu
uzdržavanu djecu, kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje ili više djece
OSTALA DOKUMENTACIJA:
Roditelj na inicijalni intervju donosi:
1. Kopiju knjižice cijepljenja

v.d. Ravnateljica
Martina Viduka

*Zadržava se pravo traženja dodatnih dokumenata ukoliko se pokaže potreba za tim.

