
Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 20. Statuta 
Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 
korisnika usluga i Odluke Upravnog vijeća od 29.03.2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj 
objavljuje 

OGLAS ZA UPIS DJECE U REDOVITI PROGRAM  
DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ  

 ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. 
Pozivamo roditelje/skrbnike djece rane i predškolske dobi koja nisu obuhvaćena 
programima predškolskog odgoja i obrazovanja da dostave Vrtiću Zahtjev za upis djeteta u 
REDOVITI (desetosatni) PROGRAM VRTIĆA za pedagošku godinu 2021./2022.  

Prilozi Zahtjevu za upis su (obavezna dokumentacija): 

1. Upitnik za roditelje/staratelje 
2. Rodni list djeteta 
3. Potvrda o mjestu prebivališta djeteta 
4. Preslika cjepne karte 
5. Preslika zdravstvene iskaznice djeteta 
6. Preslika osobnih iskaznica oba roditelja odnosno skrbnika 
7. Potpisana privola za korištenje osobnih podataka 

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prednosti pobrojana je u Zahtjevu za upis djeteta. 

ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE I NAVEDENI PRILOZI ZAHTJEVU ZA UPIS 

DOSTAVLJAJU SE OD 3. SVIBNJA DO 31. SVIBNJA 2021. GODINE: 

1. Elektroničkom poštom na adresu: upisi@dv-zvoncic-ozalj.hr     ILI 

2. U Dječji vrtić - ured ravnatelja, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati   ILI 

3. Poštom na adresu: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, 47280 Ozalj 

Zahtjevi za upis pristigli izvan roka neće se razmatrati. 

 OBRASCE: Zahtjev za upis djeteta, Upitnik za roditelje i privolu možete naći na web stranici 
Vrtića: www.dv-zvoncic-ozalj.hr ili Grada Ozlja: www.ozalj.hr                                                                                                                                                                                

Rezultati upisa bit će objavljeni na web stranici vrtića u tjednu od 21. do 25. lipnja 2021. 
godine pod šifrom djeteta koju će roditelji dobiti nakon zaprimanja dokumentacije za upis 
djeteta. 

Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan Odlukom o upisu svojeg djeteta može izjaviti žalbu 
Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa. 

 

Upis u Kraći program predškole (za djecu rođenu od 1. 4. 2015. do 31. 3. 2016. godine) i u 
Kraći program rada s djecom predškolske dobi koja nisu polaznici Vrtića (IGRAONICA) Vrtić 
će provesti od 1. lipnja do 30. lipnja 2021. godine.                                                                                                                                                                               
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