
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 

(ispr.) 47/99 (ispr.) i 35/08), članka 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13)  osnivač  Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko, 

na sjednici Gradskog vijeća dana  24. svibnja 2016. godine, donio  je 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku godinu 2016/2017 

                                                                           I. 

Osnivač Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko, daje PRETHODNU SUGLASNOST na 

Plan upisa za pedagošku godinu 2016/2017 Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko, a  koji se 

smatra sastavnim dijelom ove Odluke. 

   II. 

Predlaže se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića da temeljem ove suglasnosti donese  Plan 

upisa za pedagošku godinu 2016/2017. 

                                                                         III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

                                                                                       Gradskog vijeće Grada Vrbovskog 

KLASA: 601-02/16-01-4              Predsjednik 

URBROJ:2193-01-01/16-01-1 

Vrbovsko,  24. svibnja 2016. godine                                           Šein Brinjak, v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 

94/13 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića"Bambi" Vrbovsko uz suglasnost osnivača Grad Vrbovsko,                 

na svojoj sjednici donijelo je : 

 

                                

PLAN  UPISA 

za pedagošku godinu 2016/2017 
 

I 
 

   Za pedagošku godinu 2016/2017 obavit će se upis djece u dva programa prema slijedećem 

planu upisa: 

 

 

    Skupine                Naziv programa                Broj skupina    Broj djece    Broj odg. 

 VRBOVSKO 

    Mješovita 

     (3-7 god.)              redovni 9-satni                         2                   34                2,5                  

                                     ili 6- satni 

                                  (matični vrtić)   

MORAVICE 

   Mješovita 

     (3-7 god)               redovni 9-satni                           1                 22                 2 

                                      ili 6-satni 

UKUPNO                                                                     3                 56                4,5 

 

 

  Program predškole    Kraći program                            1                 20                 1 

 

PREMA PLANU UPISA 

 

VRBOVSKO      -   12  slobodnih mjesta 

MORAVICE       -   18  slobodnih mjesta 

                                                      

PROGRAM PREDŠKOLE      - 20 ero djece 

 

II 
 

Vrijeme upisa: Od 30.05. 2016.- 13.06.2016. u Upravi Dječjeg vrtića Vrbovsko . 

Upis će se izvršiti prema Planu upisa, Odluci o mjerilima upisa i Pravilniku o upisu i 

ostvarivanju prava i obveza u Dječjem vrtiću "Bambi". 

 

III 

 

 

Roditelj koji nije podmirio obaveze plaćanja do kraja upisnog roka, ne može predati 

dokumentaciju. 

Upisana djeca koja nastavljaju program dostavljaju samo potvrdu o ne dugovanju. 

Uz popunjeni Zahtjev za upis djeteta u vrtić ( uz dokaz o podmirenosti obveza prema vrtiću) 

novo prijavljeni dostavljaju sljedeće dokaze: 
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              a)   Preslika   rodnog lista 

              b)  Uvjerenje o  prebivalištu roditelja ( kopija osobne karte) 

  c)  Dokazi o pripadanju kategoriji koja ima prednost 

              d) Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti djeteta 

 

 

   Zahtjev za upis podiže se u Ustanovi ili na internetskoj stranici ( www.vrtic-bambi.hr). 

Roditelji koji upisuju djecu u primarni program, a imaju prebivalište izvan Grada 

Vrbovskog, plaćaju ekonomsku cijenu.  

Za program predškole potrebno je podnijeti zahtjev. 

 

 

 

             KLASA:601-02/16-01-4 

             URBROJ: 2193-01-06/16-01-2 

                                       

                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                                Gordana Božić 
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