
Na temelju dlanka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obvezakorisnika usluga u
Djedjem vrtiiu "Suhopolje" (KLASA: 601-01/15 -1014; URBROJ:2lg9160-02101-15-l od29.
svibnja 2015. godine) Upravno vijeie Djedjeg vrtica"Suhopolje", Suhopolje, objavljuje

JAVNI POZIV
zA UPIS DJECE u DJEdJI vRTIe zA pEDAGoSxu coDrNU 20r8./20rg.

Zahtjevi za upis primat 6e se od 15.05.2018. do 30.5.2018. godine u prostorijama Djedjeg vrtiia
"Suhopolje", Suhopolje svakog radnog dana u vremenu od 07,00 ao I s,oo sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivaliSte na podrudju Opiine
Suhopolje za djecu koja navrSavaju:

zavrtic (cjelodnevni desetsatni program) - od tri (3) godine Livotado polaska u Skolu.'\

Djeca se upisuju u vrtii uz primjenu odredbi Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveznika korisnika usluga u Djedjem vrtiiu "Suhopolje", Suhopolje.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama pravilnika,
a preuzima se u prostorijama Djedjeg vrtiia "Suhopolje", Suhopolje, Opiine Suhopolje ili na web
stranici Opcine Suhopolje : www.suhopoli e.hr.

Uz zahtjev za upis potrebno je priloZiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u opisnom obrascu.
Na upis je potrebno dovesti dijete koje se prvi puta upisuje u vrti6.
Potvrdu o obavljenom lijednidkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvog
dana kori5tenja programa.
Odluka o upisu bit 6e objavljena na oglasnim plodama vrtiia i web stranici nakon 30. lipnja 201g.
godine.
Po dno site lj i zahtj ev a nei e se poj edinadno o b avj eStavati.
Podnositelj i zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od l5 dana od dana iste,
podnijeti Lalbu Upravnom vije6u Djedjeg vrriia "Suhopoljel' suhoporye

zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostavitiosobno ili na adresu:

Djeiji vrti6 "Suhopolje" Suhopolje
Kralja Tomislava 28

33410 Suhopolje

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon broj 0331771-454 svakog radnog dana u
vremenu 07,00 do 15,00

KLASA:60 I -0 1/l 8-0 I /1 8
URBROJ:2 189 I 60-01 l0 I - I 8-3
Suhopolje, 25. travanj 20 I 8.

UPRAVNO VIJECE
DJEiJEG VRTIEA SUHOPOLJE

Predsjednica

Ksenija iurid, dipl. oec.
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