DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI‐ANDRIJAŠEVCI
MATIJE GUPCA 8
32271 Rokovci‐Andrijaševci
KLASA: 601-02/20-09/1
URBROJ: 2188/01-JT-1-20-5
Andrijaševci, 24.lipanj, 2020.
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU
2020./2021.
Na temelju članka 6. i 9. Mjerila za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji
vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga programa predškolske ustanove Općine Andrijaševci KLASA: 60101/19-01/1, URBROJ: 2188/02-JT-1-19-2 od 03. listopada 2019. godine, a
vezano za Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci, u
pedagošku godinu 2020-./2021. od 8. lipnja 2020. godine, sastalo se
Povjerenstvo za upis djece i utvrdilo sljedeće:
Upisi u novu pedagošku godinu 2020./2021. provodili su se od 8. do 19. lipnja,
2020. godine.
S obzirom na situaciju s vanrednim uvjetima rada zbog COVID-19 epidemije,
ove godine upisi su se vršili na dva načina: zemaljskom poštom i osobnim
donošenjem u predprostor vrtića.
U redovitom natječajnom roku zaprimljeno je 7 zahtjeva za upis djece u novu
pedagošku godinu za Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci.
Svaki zaprimljeni zahtjev je bodovan sukladno Mjerilima za upis djece rane i
predškolske dobi u Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci te je svaki zahtjev
razmatran sukladno mogućnosti upisa , sukladno dobnoj strukturi i Državnom
pedagoškom standardu.
Sukladno tome, realiziran je sljedeći broj zahtjeva:
DJEČJI VRTIĆ BAMABI ROKOVCI‐ANDRIJAŠEVCI – 7 ZAHTJEVA

Roditelji imaju mogućnost podnijeti zahtjev za upis i van natječajnog roka, a
Ravnatelj ga može realizirati ukoliko u odgovarajućim skupinama ima mjesta.
Ravnateljica vrtića će s roditeljima, čija se djeca nalaze na rang listi kao
primljeni, obaviti inicijalne razgovore tijekom mjeseca srpnja, 2020.
O točnim terminima inicijalnih razgovora roditelji će biti naknadno
obaviješteni putem oglasne ploče i mrežne stranice Dječjeg vrtića Bambi
Rokovci-Andrijaševci.
Protiv Odluke o upisu se može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od objave
Izvješća o radu povjerenstva za upis djece u pedagošku godinu 2020./2021.
Prigovor se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se
šalje zemaljskom poštom.
O prigovoru protiv Odluke o upisu, odlučuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Bambi Rokovci-Andrijaševci u roku od 8 dana od primitka.
Odluka Upravnog vijeća je konačna.

1. Kristina Kulovnjak
2. Marica Dekanić
3. Anđelka Brkić
Ravnateljica :
Svjetlana Draženović mag.paed.

