REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za predškolski odgoj,
školstvo i šport

OBAVIJEST
o prijavi djece za program predškole
u dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice
za pedagošku godinu 2017/2018.
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), pozivamo
roditelje djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu (djeca koja će do 31. ožujka 2018.
godine navršiti šest godina) da prijave svoju djecu za program predškole. Roditelji čija djeca ne
polaze dječji vrtić obvezni su prijaviti svoju djecu za program predškole.
Zahtjevi se podnose od 2. do 15. svibnja 2017. g. na adresi sjedišta dječjih vrtića, ponedjeljkom od
14 do 18 sati, a ostalim radnim danima od 9 do 15 sati. Skupine na planiranim lokacijama formirat
će se ako se pojavi dovoljan broj djece (sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa
predškole, NN 107/14).
Zahtjeve možete podnijeti na sljedećim adresama dječjih vrtića:
Dječji vrtić „Ciciban”
Velika Gorica, Vidrićeva 2
Za područje Velike Gorice i naselja Novo Čiče, Šiljakovina, Dubranec, Lukavec
Dječji vrtić Velika Gorica
Velika Gorica, Pucekovićeva 2
Za naselja Vukovina, Rakitovec, Mraclin, Buševec
Dječji vrtić „Žirek“
Velika Gorica, Tomaševićeva 17c
Za područje Velike Gorice
Dječji vrtić „Lojtrica“
Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
Za naselja Velika Mlaka, Donja Lomnica, Gradići, Šćitarjevo

Novost ove godine je mogućnost online upisa u dječje vrtiće. Roditelji koji
žele predati Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić isti mogu predati u
elektronskom formatu prateći upute na web stranici eUpisi koja se nalazi na
poveznici: www.eupisi.gorica.hr

U slučaju online upisa, roditelji nisu dužni osobno predati pisani zahtjev s
dokumentacijom u dječji vrtić već uz online obrazac dostavljaju skeniranu
dokumentaciju.
Originalnu dokumentaciju roditelji primljene djece dostavljaju prilikom
upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.
U slučaju prijave djeteta putem pisanog Zahtjeva, roditelj/skrbnik predaje sljedeću
dokumentaciju:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan na stranici www.gorica.hr i na stranicama
dječjih vrtića),
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
3. uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta ili presliku osobne iskaznice,
4. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije
upisa u vrtić
6. Presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili teškoću
u razvoju djeteta
Svi dokumenti mogu biti preslike uz predočenje originala.
Program predškole počinje 2. listopada 2017. godine.
KLASA: 601-01/17-01/74
URBROJ: 238-31-09/120-17-2
Velika Gorica, 18. travnja 2017.

