DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2.
Tel: 035 361 773; 362 452
Fax: 035 361 190
e- mail: cpo.ng@sb.t-com.hr

OBAVIJEST O UPISU DJECE U PED. GODINU 2016./2017.
REDOVNI PROGRAM – početak 1. rujna 2016.
Postupak upisa:
Želite li svoje dijete upisati u naš vrtić najprije trebate popuniti i potpisati Zahtjev za upis
djeteta (možete ga osobno podići u Dječjim vrtićima prema mjestu stanovanja ili sa web
stranice vrtića www.dvng.hr).
Ispunjeni zahtjev predajte u tajništvu Dječjeg vrtića Nova Gradiška, Trg dr. Franje Tuđmana 2.
ili u Dječjem vrtiću prema mjestu stanovanja, svakog radnog dana od 8.00-13.00 sati.
Zahtjevi za upis djece – REDOVNI PROGRAM zaprimaju se u razdoblju od 3. svibnja – 1. lipnja
2016. godine za iduću pedagošku godinu 2016./2017.
Što je još potrebno znati?
 U vrtić se upisuju djeca od 1 godine starosti u dječjim vrtićima u gradu Nova Gradiška.
 U vrtić se upisuju djeca od 3 godine starosti u područnim Dječjim vrtićima.
 Svi zahtjevi zaprimljeni u propisanom roku razmotrit će se na sjednici Komisije za upis
djece, dok će rezultati biti objavljeni tijekom srpnja na oglasnoj ploči vrtića
 Uz Zahtjev priložiti:
- Preslike osobnih iskaznica ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu za oba
roditelja/skrbnika
- Presliku Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete bez obzira na
datum izdavanja isprave)
- Za dijete s teškoćama u razvoju- mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog
po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi
nalazi, mišljenja i rješenja
- Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu djeteta dostaviti prije uključivanja
djeteta u skupinu
- Preslika kartona imunizacije
 Mogućnost upisa djeteta ovisit će o broju zaprimljenih zahtjeva za upis, broju
slobodnih mjesta u skupinama
 Zahtjevi za upis djeteta koji nisu predani u zadanom roku rješavat će se sukladno
mogućnostima, tj. kada bude slobodnog mjesta u skupinama
Ravnateljica Dječeg vrtića Nova Gradiška
Vera Trobić

