
DJEČJI VRTIĆ „SIBINJ" 
TRG KRALJA TOMISLAVA 7 
35252 SIBIN J 
UPRAVNO VIJEĆE 

Sibinj , 15.rujna 2020. 

Obavijest roditeljima o rezultatima upisa u Dječji vrtić „Sibinj" 
za pedagošku godinu 2020./2021. 

Na temelju članka 35. stavak 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(NN 10/97, 107/07 i 947139, članka 3. stavak 1. , članka 15. i 40. stavak 17. Statuta dječjeg 
vrtića „Sibinj" te članka 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga dječjeg vrtića „Sibinj", Upravno vijeće dana 28. kolovoza 2020. na svojoj 6. sjednici 
donijelo je Odluku o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021. i objavilo JAVNI POZIV 
o upisu djece rane i predškolske dobi u redovni program predškolskoga odgoja i obrazovanja 
za pedagošku godinu 2020./2021. na području Općine Sibinj . 

Zahtjevi za upis u u Dječji vrtić „Sibinj" primali su se od 31. kolovoza 2020. godine do 14. 
rujna 2021. godine te podnosili za programe: 

- za redoviti program jaslica 1-3 god. života za djecu koja će do 31.8. 2020. navršiti 12 
mJesec1 

- za redoviti vrtićki program u dvije mješovite skupine za djecu koja će do 31. kolovoza 
2020. godine navršiti 3 godine života do polaska u školu. 

Nakon provedenog upisnog postupka u programe Dječj eg vrtića „Sibinj" , a sukladno 
zaprimljenim zahtjevima za upis Upravno vijeće dječjeg vrtića „Sibinj " donijelo je odluku o 
upisu djece. 
U jaslični i vrtićki program mogu se upisati sva djeca za koju su roditelji podnijeli urednu i 
cjelovitu dokumentaciju u razdoblju koje je bilo određeno za upis. Roditelji će biti pravodobno 
obavješteni o upisu kako bi mogli pristupiti potpisivanju Ugovora o međusobnim pravima i 
obvezama s predškolskom ustanovom. 
U dječji vrtić „Sibinj" zahtjev pod upisnim brojem 45 nema mogućnost upisa, jer 31.8.2020. 
dijete nije napunilo godinu dana, te zahtjev pod upisnim brojem 71 zbog preporuke pedijatra je 
prolongiran na listu čekanja. 
Podnositelji zahtjeva čiji je zahtjev za upis djeteta/ce zaprimljenu Dječjem vrtiću „Sibinj" a 
nisu zadovoljni odlukom Upravnog vijeća imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana, 
računajući od dana objave rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 
,,Sibinj", Trg kralja Tomislava 7, Sibinj . 

Roditeljski sastanak za upisanu djecu održati će se 22. listopada 2020. godine u 17 h u 
Društvenom domu u Sibinju na adresi 108. brigade ZNG 6. 

Sukladno mjerama zaštite od COVID-a molimo Vas da: 
- na sastanak dođe isključivo jedan roditelj/skrbnik djeteta 
- donesite svoju kemijsku olovku sa sobom 



- zaštitna maska je obvezna 
- ne dovodite djecu sa sobom 

DNEVNI RED : 

1. Opći akti vrtića 
2. Biranje predstavnika roditelja pri Upravnom vijeću vrtića 
3. Odgojne-obrazovne skupine, odgojitelji 
4. Kućni red 
5. Sigurnosno-zaštitni preventivni program (COVID-19, Izjave o dovođenju/odvođenju 

djece, Privole za programe, fotografiranje djece i sl.) 
6. Razno 
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