DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
ДЕЧЈИ ВРТИЋ ВУКОВАР II
VUKOVAR
ВУКОВАР
K.A.Stepinca 46
К.А.Степинца 46
KLASA:034-02/19-02/02
КЛАСА: 034-02/19-02/02
URBROJ: 2196/01-JT-5-02-19-_____
УРБРОЈ: 2196/01-ЈТ-5-02-19-_____

Z A H T J E V ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ
З А Х Т Е В ЗА УПИС ДЕТЕТА У ДЕЧЈИ ВРТИЋ

PODACI O DJETETU –ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ
Ime i prezime djeteta - Име и презиме детета:__________________________________________________
Dan, mjesec i godina rođenja - Дан, месец и година рођења:_______________________________________
Spol -Пол:

M -М

Ž -Ж

Mjesto rođenja djeteta - Место рођења детета:_________________________________________________
Adresa stanovanja - Адреса становања: _______________________________________________________
Prijavljeno prebivalište (grad/općina) - Пријављено пребивалиште (град/општина):______________________
RAZVOJNI STATUS DJETETA – РАЗВОЈНИ СТАТУС ДЕТЕТА
(označiti odgovarajući razvojni status -означити одговарајући развојни статус):
a) uredna razvojna linija - уредна развојна линија

DA -ДА

NE -НЕ

b) dijete s teškoćama u razvoju - дете с тешкоћама у развоју
b) 1. dijagnostički postupak za utvrđivanje teškoća - дијагностички поступак за утврђивање тешкоћа
 vještačenjem stručnog povjerenstva socijalne skrbi - вештачењем стручног поверенства социјалне скрби
 nalazom i mišljenjem specijalizirane ustanove -налазом и мишљењем специјализоване установе
 nalazom i mišljenjem ostalih stručnjaka -налазом и мишљењем осталих стручњака




b) 2. Rehabilitacijski postupak - Рехабилитацијски поступак
dijete nije u tretmanu-дете није у третману
dijete je u tretmanu specijalizirane ustanove - дете је у третману специјализоване установе
dijete je u tretmanu - дете је у третману

ZDRAVSTVENO STANJE DJETETA - ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ДЕТЕТА:
(označiti odgovarajuće stanje- означити одговарајуће стање)
а) alergije-алергије,
b)posebna prehrana-посебна прехрана,
c)kronična oboljenja-хронична обољења,
d)epilepsija-епилепсија,
e)astma-астма
f) febrilne konvulzije-фебрилне конвулзије
g) drugo-друго__________________________________________________________________________

ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM - ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ПРОГРАМ (označiti program-означити програм):
1) Primarni program - Примарни програм
a) cjelodnevni (10-satni) program) - целодневни (10-часовни) програм
b) poludnevni (6-satni program s ručkom) - полудневни (6-часовни) програм s ručkom
c) poludnevni (6-satni program bez ručka) - полудневни (6-часовни) програм без ручка
2) Program predškole u trajanju 250 sati godišnje – Програм предшколе у трајању 250 часова годишње
SMJEŠTAJ DJETETA ŽELIM U VRTIĆU – СМЕШТАЈ ДЕТЕТА ЖЕЛИМ У ВРТИЋУ (označiti vrtić-означити вртић)
a) „Radost“, K.A. Stepinca 46, Vukovar –„ Радост“, К.А. Степинца 46, Вуковар
b) „Borovo“, Kralja Zvonimira bb, Borovo naselje - „Борово“, Краља Звонимира бб, Борово насеље

PODACI O ČLANOVIMA UŽE OBITELJI - PODACI O ČLANOVIMA УЖЕ PORODICE
Ime i prezime članova obitelji
Име и презиме чланова породице

Datum rođenja
Датум рођења

1.________________________________

OIB
ОИБ

Obiteljski odnos
Породични однос

____ ____

________________

2.________________________________ ___

____ ________________

3.____________________________

___________________

4._______________________________ ____ ___

________________

5.________________________________ _____ ___

________________

PODACI O ZAPOSLENOSTI RODITELJA - ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОСТИ РОДИТЕЉА
Majka - Мајка

DA -ДА

NE -НЕ

Otac -Отац:

DA -ДА

NE -НЕ

МАЈКА -МАЈКА
Zaposlena (naziv poslodavcа) - Запосленa (назив послодавца): ______________________________________
OTAC –ОТАЦ
Zaposlen (naziv poslodavcа) - Запослен (назив послодавца): _______________________________________
SAMOHRANOST –САМОХРАНОСТ
Мajka-otac samohran-a - Мајка-отац самохран-а:

DA -ДА

NE - НЕ
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DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS
1. presliku rodnog lista djeteta – копија родног листа детета,
2. presliku kartona cijepljenja i potvrdu liječničkog pregleda djeteta – копија картона вакцинације и
потврду лекарског прегледа детета,
3. preslika zdravstvene iskaznice djeteta – копија здравствене књижице детета,
4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu – доказе о чињеницама
битним за остваривање предности при упису
4.1.djeca hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata – деца хрватских бранитеља и
инвалида Домовинског рата,
4.2. potvrda o sudjelovanju u Domovinskom ratu ili preslika iskaznice hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelj –потврда о учествовању у Домовинском
рату или преслика карте хрватског бранитеља из Домовинског рата за децу
хрватских бранитеља,
4.3. potvrda poslodavca o radnom statusu roditeljа – потврда послодавца о радном
статусу родитеља ,
4.4.preslika zdravstvene i druge doкumentacije djeteta s teškoćama u razvoju (nalaz i
mišljenje tijela vještanja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u
razvoju djeteta) – преслика здравствене и друге документације детета са тешкоћама
у развоју (налаз и мишљење тела вештачења или решење Центра за социјални рад
о постојању тешкоће у развоју детета),
4.5. mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb za djecu iz obitelji s izuzetno teškim
zdravstveno-socijalnim statusu – мишљење надлежног Центра за социјални рад за
децу из породице с изузетно тешким здравствено-социјалним статусом,
4.6. preslika rodnih listova djece za djecu iz obitelji s dvoje i više djece – преслика родних
листова деце за децу из породице с двоје или више деце,
4.7. preslike osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu za oba roditelja i dijete - преслика
личне карте или потврде о пребивалишту за оба родитеља и дете.
Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem kako su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji
točni i potpuni te ovlašćujem vrtić da iste ima pravo provjeravati, obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti
osobnih podataka i drugim važećim propisima i prihvaćam Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni
programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Vukovar II, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju
odgovarajućeg programa predškolskog odgoja djeteta u vrtiću.
Изјављујем и власторучним потписом потврђујем како су подаци наведени у овом захтеву и
приложеној документацији тачни и потпуни те овлашћујем вртић да исте има право проверавати, обрађивати
и чувати у складу са Законом о заштити особних података и другим важећим прописима и прихваћам Правила
о условима и начину суделовања родитеља у цени програма дечјих вртића и јаслица у Дечјем вртићу Вуковар
II а у сврху склапања и извршења уговора о остваривању одговарајућег програма предшколског одгоја детета у
вртићу.

U Vukovaru/ У Вуковару, ________________________
Datum prijave/ Датум пријаве
POTPIS OCA/ ПОТПИС ОЦА

POTPIS MAJKE/ ПОТПИС МАЈКЕ

________________________

_________________________

____________________________
(Adresa, telefon/ Адреса, телефон)

____________________________
(Adresa, telefon/ Адреса, телефон)

____________________________
(e-mail adresa/ e-маил адреса)

_____________________________
(e-mail adresa/ e-маил адреса)
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