
DJEČJI VRTIĆ "PČELICA" 

Trg kralja Tomislava 10/a 

48 327 Molve 

U Molvama 15. travnja 2015.   

 

O B A V I J E S T 

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „PČELICA“ MOLVE 

PEDAGOŠKA GODINA 2015./2016. 
 

 

Dragi roditelji, 

 

raduje nas što ćete nam i ove pedagoške godine ukazati povjerenje i odabrati naš Vrtić kao 

odgojno-obrazovnu ustanovu u kojoj ćemo i dalje neposrednim radom s djecom stvarati zajednicu 

zadovoljne, sigurne, sretne, uspješne i kreativne djece, roditelja i djelatnika. 

 

 

PREDAJA ZAMOLBI 

Zamolbe za upis djece s prilozima predaju se u Dječji vrtić "Pčelica" Molve, Trg kralja 

Tomislava 10/a, Molve od 15. travnja do 15. svibnja 2015. godine, u vremenu od 8,00 do 15,00 

sati. Djeca započinju ostvarivati program od 1. rujna 2015. godine. 

Iznimno, upis je moguć i tijekom pedagoške godine ako u pojedinim skupinama ima slobodnih 

mjesta. 

 

U Dječji vrtić "Pčelica" Molve (u daljnjem tekstu: Vrtić) u pedagoškoj godini 2015./2016. 

upisuju se djeca koja do 31.12.2015. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu. 

Pravo upisa u Vrtić imaju djeca sa stalnim prebivalištem na području Općine Molve. 

Izuzetno, ako to dopuštaju smještajni kapaciteti, u Vrtić se mogu upisati i djeca s područja drugih 

općina. Prednost pri upisu djece u redovni program Vrtića u skladu sa Zakonom o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i kriterijima propisanim 

Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Pčelica" Molve (Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke županije, broj 7/12), u slučaju većeg broja od planiranog broja djece 

za upis, ostvaruju: djeca čiji je roditelj invalid Domovinskog rata sa 70% i većim stupnjem 

invaliditeta, djeca čiji je drugi roditelj u radnom odnosu, djeca u udomiteljskim obiteljima, bez 

roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a za ostalu djecu primjenjuje se bodovanje. 

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA 

1. Popunjena zamolba za upis djeteta (obrazac zamolbe podiže se u Vrtiću, a možete ga i skinuti s 

naše internetske stranice (ZAMOLBA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ „PČELICA“ MOLVE) 

2. Preslike rodnih listova za svu djecu iz obitelji 

3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja 

4. Potvrda poslodavca o radnom odnosu roditelja 

5. Potvrda škole / fakulteta da je roditelj učenik / redovni student 

6. Preslika Rješenja o priznavanju prava na roditeljski dopust (koji je u tijeku) 

7. Izjava roditelja da je samohrani roditelj 

8. Preslika Rješenja o stupnju invaliditeta roditelja-hrvatskog branitelja 



9. Preslika Rješenja o udomiteljstvu / skrbništvu 

10. Preslika Rješenja o pravu na dječji doplatak za proteklu godinu  

11. Preslika zdravstvene dokumentacije za dijete s poteškoćama u razvoju 

 

PROCEDURA OBRADE ZAMOLBI 

Na temelju obrade zamolbi i dokumentacije za upis djece zaprimljenih u propisanom roku i 

planiranog odlaska djece iz starije odgojno-obrazovne skupine u osnovnu školu Dječji vrtić treba: 

- na sjednici Upravnog vijeća donijeti Odluku o upisu djece s Popisom djece (upisane, na listi 

čekanja, odbijene), proslijediti je Općinskom vijeću Općine Molve na suglasnost i objaviti na 

oglasnim pločama i internetskoj stranici Vrtića 

- primiti žalbe roditelja koji nisu zadovoljni rezultatima upisa i na sjednici Upravnog vijeća donijeti 

Odluku o žalbama roditelja i o tome izvijestiti roditelje 

- zaključiti Ugovore s roditeljima čije su zamolbe za upis prihvaćene 

 

 

 

CIJENA VRTIĆA 

Broj djece u skupinama određuje se temeljem Državnog pedagoškog standarda predškolskog 

odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10). Troškove smještaja djece u Dječji vrtić 

snosi osnivač ustanove - Općina Molve i roditelji djece koja polaze Vrtić. 

Osnivač Dječjeg vrtića u tom pogledu donosi: 

- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Molve 

Programom se utvrđuju oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi prema potrebama i interesima 

stanovnika Općine Molve. 

- Odluku o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, kojom se regulira 

plaćanje usluga Vrtića od strane roditelja. 

Odluku o ekonomskoj cijeni boravka djece u Vrtiću utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" 

Molve od čega roditelji na području Općine Molve za smještaj djeteta plaćaju mjesečno 300,00 kuna 

za prvo dijete, a za drugo dijete cijena se umanjuje za 50%. Cijena usluge Dječjeg vrtića za djecu s 

prebivalištem izvan područja Općine Molve, koju plaćaju roditelji, je puna ekonomska cijena 

smještaja. U slučaju da općina na području koje dijete ima prebivalište sufinancira smještaj do 

pune ekonomske cijene, tada roditelji plaćaju razliku između cijene smještaja koju sufinancira 

općina na području koje imaju prebivalište i pune ekonomske cijene. Roditelji djece koja ostvare 

pravo upisa u općini u kojoj dijete nema prebivalište, dužni su prije sklapanja ugovora donijeti 

suglasnost općine gdje dijete ima prebivalište o sufinanciranju boravka njihovog djeteta u vrtiću 

gdje je ostvarilo pravo upisa. 

 

 

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA 

Roditelji s područja Općine Molve koji u Vrtiću imaju smješteno troje djece, oslobađaju se 

plaćanja usluga Vrtića za treće dijete. Isto tako, oslobađaju se plaćanja usluga Vrtića roditelji s 

područja Općine Molve koji su korisnici socijalne iskaznice i korisnici jednokratnih pomoći o čemu 

trebaju Upravnom vijeću Dječjeg vrtića pružiti dokaz. 

 

 

 

 

Vaš Dječji vrtić "Pčelica" Molve 


