DJEČJI VRTIĆ BAMBI ŠKRLJEVO
ŠKRLJEVO 86
51 223 ŠKRLJEVO
OIB:56789652603
Tel/fax: 051/503-279
e-mail:vrtic-bambi@ri.t-com.hr
KLASA:
URBROJ:
Škrljevo, 15. travnja 2019.
Na temelju članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Škrljevo objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ „BAMBI“ ŠKRLJEVO
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/2020.

Zahtjevi za upis nove djece primat će se od 20. svibnja 2019. do zaključno 31. svibnja 2019. godine u
prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Škrljevo, Škrljevo 86 ili putem e-mail adrese vrtic-bambi@ri.t-com.hr
svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
Zahtjeve podnose roditelji za upis djece od 1. godine starosti djeteta do polaska u osnovnu školu za
cjelodnevni redoviti program.
Uz zahtjev se prilažu:
Preslika rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih
Upitnik o djeteovim navikama
Liječnička potvrda o zdravlju djeteta i procijepljenosti
-Potpisana privola o davanju podataka
- Potvrda o zaposlenju e-izvadak ne stariji od 5 dana

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja i sukladno odredbama Pravilnika o upisima i
mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Bambi Škrljevo.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a
preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bambi Škrljevo, Škrljevo 86 ili na web stranici
www.bambi-vrtic.com . Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti navedenu dokumentaciju.
Podnositeljima zahtjeva rezultati Upisa biti će vidljivi na oglasnoj ploči vrtića. Podnositelji zahtjeva nezadovoljni
rezultatima upisa imaju pravo u roku od 7 dana od dana objave istog podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg
vrtića Bambi Škrljevo.
Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić Bambi Škrljevo, Škrljevo 86 ili na e-mail: vrtic-bambi@ri.t-com.hr
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: 051/503-279 svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do
15:00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

