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KLASA: UP I 034-06/18-01/01 
URBROJ: 238/27/71/02-18-04 
Samobor, 25.05.2018. 

 
Na temelju članka 1.a., članka 20. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(NN 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97.stavak 1. i 98. Zakona o 
općem upravnom postupku (NN 47/09), članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju 
prava i obveza korisnika usluga u Dječjem Izvor, Klasa: 003-05/18-01/01, Urboj: 238/27-80/18-01 
koji je 11.04.2018.g. donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Izvor, te prijedloga Povjerenstva za upis 
djece sa sjednice održane 24.05.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Izvor donosi: 
 

 
 

R J E Š E NJ E 
o upisu djece u 

DJEČJI VRTIĆ IZVOR 
za pedagošku godinu 2018./2019. 

 
 
I 

                                                           

Popis primljene djece u vrtić/jaslice za ped.god. 2018./2019. objavljen je na zasebnoj listi 
koja je sastavni dio ovog rješenja. 
 

II 
Roditelji-skrbnici djece koja su ovim Rješenjem upisana u program dječjeg vrtića i jaslica za 

pedagošku godinu 2018./2019., dužni su prisustvovati roditeljskom sastanku za 
novoprimljenu djecu, koji će se održati 28. svibnja 2018.  u 17:30 sati u objektu u Krklecovoj ulici 2 
u Samoboru, i 29. svibnja 2018.  u 17:30 sati u objektu u Bregani. 
Roditelji-skrbnici novoprimljene djece biti će na navedenim roditeljskim sastancima 
obaviješteni o terminima inicijalnih intervjua, o popunjavanju Upitnika o razvoju djeteta, o 
periodu adaptacije djece na vrtić/jaslice te o pravima i obvezama korisnika usluga dječjeg vrtića. 
Tijekom lipnja/srpnja 2018. godine, provest će se inicijalni intervjui roditelja-skrbnika sa 
stručnim suradnicima Vrtića, na kojima će se dogovoriti termin prvog dolaska djeteta. 
Dijete se uključuje u odgojnu skupinu prema planu prilagodbe. 
Roditelj odnosno skrbnik dužan je potpisati Ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem, 
najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine. 
Roditelji-skrbnici djece koja su ovim Rješenjem primljena u program predškole biti će tijekom 
rujna 2018. obaviješteni o treminu održavanja roditeljskog sastanka, na kojem će dobiti sve 
potrebne informacije i raspored održavanja programa predškole. 
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