REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ „HLAPIĆ“
NIKOLE TESLE 44, 23000 ZADAR
KLASA:UP/I 034-05/20-01/ 01
URBROJ: 2198/01-63-01-20-01
Zadar, 25.06.2020.
Na temelju članka 1a, 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 14. Pravilnika o upisu djece i
ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječji vrtić „Hlapić“ u svezi s javnom Objavom upisa
u vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Hlapić“ za pedagošku godinu 2020./2021., te primjenom Odluke o
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće i jaslice Grada Zadra
( Gradonačelnik Grada Zadra KLASA:601-01/20-01/08,URBROJ:2198/01-2-20-2 od 17.04.2020.)
na Prijedlog Povjerenstva za upise Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Hlapić“ na sjednici održanoj
dana 24.06.2020. godine donijelo je
RJEŠENJE
o upisu djece u
Dječji vrtića „HLAPIĆ“
za pedagošku godinu 2020./2021.
I
1.POPIS UPISANE DJECE U DJEČJI VRTIĆE“ HLAPIĆ“
REDNI
BROJ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

IME I PREZIME
DJETETA
EMA DRAŽOVIĆ
LUKA DRAŽOVIĆ
JAKOV MAGAŠ
LEA GULAN
ROKO HLAPOVIĆ
MAŠA BOŠNJAK
DORIS DUNDOVIĆ
LUKAS MIJOLOVIĆ
TOMA KRSTIĆ
LUCE KOLANOVIĆ
BORNA ŠPRALJA

BODOVI
95
95
95
95
90
90
90
90
90
90
90

2. 2.a) NEUPISANA DJECA
Djecu s liste u nastavku zbog ograničenih kapaciteta vrtića nije bilo moguće primiti. Isti
će se rješavati čim se za to stvore uvjeti
REDNI
BROJ

IME I PREZIME
DJETETA
1) PAVLE TOMIĆ

BODOVI
75

2.
b) POPIS DJECE KOJI NEMAJU UVJETE ZA UPIS
Djeca koja nemaju uvjete za upis u program Dječjeg vrtića „Hlapić“prema točci 1.
Objave upisa i članku 1. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u
dječje vrtiće Gradonačelnika Grada Zadra od 17.04.2020.
REDNI
BROJ

IME I PREZIME
DJETETA
1.) MIA GULAN

BODOVI
-

II.
Roditelji-staratelji djece koja su ovim Rješenjem upisana u programe jaslične i vrtićke
skupine za pedagošku godinu 2020./2021., dužni su se javiti u Dječji vrtić „Hlapić“ do 30.06.2020. ,
jer u protivnom će se smatrati da su odustali od upisa.
Roditelji-staratelji su dužni potpisati Ugovor o uslugama predškolskog odgoja od
01.07.2020. do 06.07.2020. godine.
Točkom 2. izrijeke ovog Rješenja je popis djece koja nisu primljena.
2.a dijete koje radi ograničenog kapaciteta nije upisano i primit će se tijekom pedagoške godine kada
se oslobodi mjesto.
2.b dijete koje nema uvjete prema točci 1.Objave upisa i članka 1. Odluke Gradonačelnika Grada
Zadra od 17.04.2020..
Obrazloženje
Dječji vrtić „Hlapić“ je dana 01.06.2020. godine objavio upise u dječji vrtić i jaslice Dječjeg
vrtića „Hlapić“ za pedagošku godinu 2020./2021..
Nakon provedenog upisnog postupka u programe Dječjeg vrtića „Hlapić“ upisana su djeca
pod točkom I navedena u izrijeci ovog Rješenja.
Točkom II izrijeke ovog Rješenja je utvrđen rok u kojem su roditelji-staratelji obvezni javiti
se u Dječji vrtić „Hlapić“ i potpisati Ugovor o uslugama predškolskog odgoja, jer će se u protivnom
smatrati da su nakon proteka utvrđenog roka odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žaba u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana
oglašavanja rezultata upisa na web stranici i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Hlapić“.
Žalba se predaje prvostupanjskom tijelu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Hlapić“, odnosno
Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Hlapić“, neposredno ili putem pošte s povratnicom, a podnosi se
drugostupanjskom tijelu sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga.
RAVNATELJICA:
INES MARIJAN TOMELJAK

