
Dječji vrtić Mrvica 

Supetar, P. Jakšića 3 

U Supetru, . svibnja 2017. godine 

Klasa: 601-02/17-01/01 

Urbroj: 2104/01-05-01-17-2 

 

OGLAS 
o provođenju postupka upisa u programe  DV Mrvica (objekti: DV Supetar i DV 

Nerežišća) za 2017/18. pedagošku godinu 
 

Pozivaju se svi zainteresirani roditelji ili staratelji djece predškolske dobi s područja Grada Supetra ili 

Općine Nerežišća, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja, da se prijave radi upisa u 

Dječji vrtić Mrvica. 

Zahtjevi za upis podnose se u Dječji vrtić Mrvica-Supetar, Petra Jakšića 3 ili u Dječji vrtić Nerežišća, 

Pijaca 1 -  prema slijedećem rasporedu: 

 

• ponedjeljak, 15. svibnja 2017.- DV Supetar- od 11:00-14:00 sati 

• utorak, 16. svibnja 2017. – DV Supetar- od 12:00-16:00 sati 

• četvrtak, 18. svibnja 2017.- DV Supetar - od 9:00-12:00 sati 

• petak, 19.svibnja 2017. – DV Supetar- od 11:00-14:00 sati 

• ponedjeljak, 22. svibnja- DV Nerežišća- od 10:00-12:00 sati 

• utorak, 23. svibnja- DV Supetar- od 10:00 – 12:00 sati 

 

Zahtjevi se mogu podnijeti za slijedeće programe: 

1. REDOVITI 10 SATNI PROGRAM 

- za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.08.2017. godine (JASLIČNI PROGRAM 

U DV SUPETAR) 

- za djecu od navršene 3 godine života (najkasnije na dan 31.08. 2017. godine) do polaska u 

osnovnu školu ( DUŽI VRTIĆNI BORAVAK U DV-u SUPETAR)  

 

2. REDOVITI 5 SATNI (ILI 6 SATNI) PROGRAM 

- za djecu od navršene 3 godine života (najkasnije na dan 31.08.2017.) do polaska u osnovnu 

školu (KRAĆI VRTIĆNI BORAVAK U DV-u SUPETAR I DV NEREŽIŠĆA)  

 

3. OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE 

- za djecu rođenu 2011. godine i do 31. ožujka 2012. godine koja nisu polaznici redovitog 

programa dječjeg vrtića (trajanje 4 mjeseca) 

- ZA UPIS DJETETA  U REDOVITI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA RODITELJ 

PREDAJE SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 

 

1. Popunjeni i potpisani Zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranici 

DV-a Mrvica) 

2. Popunjeni i potpisani Upitnik za roditelje (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranici 

DV-a Mrvica) 

3. Rodni list i OIB za dijete 

4. Potvrde MUP-a o prebivalištu djeteta i oba roditelja 

5. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta 

6. Preslik kartona cijepljenja djeteta 

 

 

 



PREDNOST PRI UPISU I DOKUMENTACIJA KOJOM RODITELJ-STARATELJ 

DOKAZUJE PREDNOSTI: 

 

1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu (zakonska obveza) 

2. Dijete čiji je roditelj invalid domovinskog rata 

* Rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o  invalidnosti 

3. Dijete zaposlenih roditelja/redovitih studenata 

* Potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje- za oba roditelja 

* Potvrde školske ustanove o statusu redovnog studenta ili učenika za tekuću akademsku godinu 

4. Djeca iz obitelji s troje i više malodobne djece 

* Rodni listovi za svu djecu u obitelji 

5. Djeca s teškoćama u razvoju 

* Nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb i odluka drugog nadležnog 

tijela, te preslici medicinske dokumentacija o vrsti teškoće 

6. Djeca samohranih roditelja 

* Smrtni list za jednog roditelja ili 

* Pravomoćna presuda 

7. Djeca u udomiteljskim obiteljima 

* Sudska odluka (ne starija od godinu dana) i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u 

udomiteljsku obitelj 

8. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 

  * Potvrda o priznavanju prava na doplatak 

 

 

* Zahtjevi za upis roditelja/skrbnika čija djeca do 31. kolovoza 2017. godine neće navršiti 12 

mjeseci života neće biti bodovani po važećim kriterijima, nego će biti uvršteni na konačnu listu sa 

nula (0) bodova prema datumu rođenja djeteta- od starijih prema mlađima. 

Ovo vrijedi i za zahtjeve roditelja one djece koja bi se upisala u vrtićne programe, a do 31. 

kolovoza 2017. godine dijete neće navršiti tri (3) godine života. 

 

*Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni na oglasnim pločama naših dječjih 

vrtića najkasnije do 30. lipnja 2017. godine. Roditelj/staratelji nezadovoljan rezultatom upisa 

može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Mrvica u roku od 15 dana od dana 

oglašavanja rezultata upisa. 

 

* Roditelji/staratelji djece koja su već polaznici DV-a Mrvica trebaju popuniti i potpisati obrazac 

Zahtjeva (1 list) za nastavak korištenja usluge i predati ga u vrijeme upisa odgojiteljici svog 

djeteta ili ravnateljici, te podmiriti sva dugovanja prema vrtiću. 

 

* Djeca upisana slijedom oglasa primaju se u postojeće objekte- Dječji vrtić Supetar i Dječji vrtić 

Nerežišća i polaze upisani program od 1. rujna 2017. godine. 

 

* Za djecu koja ne mogu biti primljena u Dječji vrtić Mrvica utvrđuje se lista čekanja. Tijekom 

godine Vrtić upisuje djecu s liste čekanja ukoliko se zbog odustajanja primljene djece, povećanja 

kapaciteta i slično, ukažu slobodna mjesta i to prema redoslijedu utvrđenom na listi. 

 

 

 

 

                                                                         Ravnateljica:  

                                                                   Jelica Bezmalinović, dipl. pedagog 
 



 

 


