
Dječji vrtić Mrvica 

Supetar, Petra Jakšića 3 

U Supetru, 05. svibnja 2014. god. 

Klasa: 601-01/14-01/08 

Ur.broj: 2104/01-05-01-14-1 

 

O  G  L  A  S 

o provođenju postupka upisa djece u programe jaslica i vrtića 

DV-a Mrvica (DV Supetar i DV Nerežišća) za 2014/2015. 

pedagošku godinu 

 
Dječji vrtić Mrvica – Supetar vrši upis u svoje dječje vrtiće u mjestima Supetar i 

Nerežišća za sve jaslične i vrtićne programe za 2014./2015. pedagošku godinu. 

 

Zahtjev i ostala potrebna dokumentacija zaprimat će se u vremenu od 12.  

svibnja (ponedjeljak) do 20. svibnja (utorak) 2014. godine u objektu Dječjeg 

vrtića Supetar, Petra Jakšića 3; telefon: 630-080 i to prema slijedećem 

rasporedu: 

 - ponedjeljak, 12. svibnja -  od 9,00 do 12,00 sati 

 - utorak, 13. svibnja  - od 9,00 do 12,00 sati 

 - srijeda, 14. svibnja  - od 12,00 do 17,00 sati 

 - četvrtak, 15. svibnja  - od 9,00 do 12,00 sati 

 - petak, 16. svibnja  - od 9,00 do 12,00 sati 

 - ponedjeljak, 19.svibnja   - od 12,00 do 17,00 sati 

 - utorak, 20. svibnja    - od 9,00 do 12,00 sati, 

a dokumentacija za upis u Dječji vrtić Nerežišća zaprimat će se u navedene dane 

u objektu Dječjeg vrtića Nerežišća (tel: 637-081) u vremenu od 8,00 do 10,00 

sati. 

ZA UPIS JE POTREBNO PRILOŽITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 

 NOVI UPIS 

Obavezna dokumentacija: 

1. Zahtjev za upis djeteta (djece) u predškolsku ustanovu 

(obrazac zahtjeva preuzima se na upisnom mjestu) 

2. Upitnik za roditelje 

(obrazac Upitnika preuzima se na upisnom mjestu) 

3. Rodni list i OIB za dijete 

4. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za oba roditelja 

5. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta 

 

Važna napomena: Zahtjevi za upis roditelja (skrbnika) čija djeca s 

početkom nove pedagoške godine neće navršiti 12 mjeseci života, neće biti 

bodovani po donesenim kriterijima, nego će biti uvršteni na konačnu listu 



sa ništa (0) bodova prema datumu rođenja djeteta, od starijeg prema 

mlađem. 

PREDNOST PRI UPISU I DOKUMENTACIJA KOJOM RODITELJ-

STARATELJ DOKAZUJE PREDNOSTI: 

 

1. Dijete čiji je roditelj invalid domovinskog rata 
* Rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o 

invalidnosti 

 

2. Dijete zaposlenih roditelja/redovitih studenata 

* Potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje – za oba roditelja 

* Potvrde školske ustanove o statusu redovnog studenta  ili učenika za tekuću 

akademsku godinu 

 

3. Djeca iz obitelji s troje i više djece 

* Rodni listovi za svu djecu u obitelji 

 

4. Djeca s teškoćama u razvoju 

* Nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb i odluka 

drugog nadležnog tijela, te preslici medicinske dokumentacije o vrsti teškoće 

 

5. Djeca samohranih roditelja 

* Smrtni list za jednog roditelja ili 

* Pravomoćna presuda 

 

6. Djeca u udomiteljskim obiteljima 

* Sudska odluka (ne starija od godinu dana) i rješenje Centra za socijalnu skrb o 

smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj 

 

7. Djeca u godini pred polazak u osnovnu školu 

 

8. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 

* Rješenje o priznavanju prava na doplatak (preslik). 

 

  

Rezultati upisa bit će oglašeni na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Mrvica u 

Supetru i Nerežišćima najkasnije do 15. lipnja 2014. godine. 

 

 

        Ravnateljica: 

        Jelica Bezmalinović 


