
REPUBLIKA HRVATSKA

DJE.JIVRTIE GRLICA

BILJSKE SATNUE ZNG RH 11A, BIL]E

UPRAVNO VIJECE

KLASA: 6a1-021 22-01,/ 55
U R. BROJ : 2100-28-04-01"/ A3.

U Bilju, 3.lipnja2022.

Temeljem clanka 20. i ilanka 35. stavak 1. podstavak 4. Zakona o predikolskom odgoju i

obrazovanju {NN 10/1997., LA7 /2AO7., 9412A13., 98/2019. i 5712A22.), clanka 6. i ilanka 14.

Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Djecjem vrttiu Grlica,

Bilje te prijedloga Komisije za upis djece, Upravno vijeie Djedjeg Grlica, Bilje na 55. sjednici

odrianoj 3. lipnja 2022. donijelo je

ODLU KU

o upisu djece u djeiji vrtii ijaslice Djedjeg vrtiia Grlica, Bilje

za pedagolku godinu 2022./2023.

1. Prihvaieni su svi zahtjevi za upis koji zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o upisu

djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Djecjem vrtiiu Grlica, Bilje (u daljnjem
tekstu: Pravilnik o upisu).

2. Sa iestero roditelja dija djeca 31. kolovoza 2022. neie imati punih godinu dana, prema

Pravilniku o upisu, potpisat ie se Ugovor o medusobnim pravima i obvezama davatelja i

korisnika usluga predikolskog odgoja i obrazovanja za rezervaciju mjesta u vrtiiu-jaslicama do

djetetovih navr5enih godinu dana kada mogu krenuti u vrtic tj. jaslice. (Sva navedena djeca

napunit ie godinu dana do 31.12.2022.)

3. Odbijeno je 5 zahtjeva jer ne zadovoljavaju uvjete, a kako viSe nema slobodnih kapaciteta,
ne moZe im biti ponudena ni rezervacija mjesta.

4. Jedan podnositelj zahtjeva odustao je od upisa.

5. Slobodni kapaciteti Djecjeg vrtiia nakon utvrdenih rezultata upisa su sljedeci:
- u podruinom vrtiiu u Kopadevu ostaje 4 slobodnih mjesta
- u podruinom vrtiiu u Vardarcu ostaje 9 slobodnih mjesta

- u podrudnom vrtiiu u Lugu ostaje 7 slobodnih mjesta.



Roditelji/staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u Djedji vrtii Grlica, Bilje za pedagoiku

godinu 2022./zAn, duini su prije podetka ostvarivanja programa iukljuiivanja djeteta u

odgojnu skupinu, u razdoblju od 23. do 26. kolovoza 2A22. godine, a najkasnije do 1. rujna

2022. godine, javiti se u matiini vrtii u Bilju i potpisati Ugovor o medusobnim pravima i

obvezama davatelja i korisnika usluga predikolskog odgoja i cforazovanja, odnosno Ugovor o

medusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga predSkolskog odgoja i

obrazovanja za rezervaciju mjesta u vrticu-jaslicama. U protivnom ce se smatrati da su odustali

od upisa djeteta u vrtii.

6. Popis primljene djece dostupan je u Vrtiiu.

Upravno vijeia

Kuna Zoro
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