DJEČJI VRTIĆ BAMBI SUNJA
MATIJE GUPCA 24, SUNJA
KLASA: 601-01/22-01/01
URBROJ: 2176-75-06-22-05
Sunja, 14. lipnja 2022. godine
Na temelju članka 23. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg
vrtića Bambi Sunja i Obavijesti o upisu djece u dječji vrtić Bambi Sunja za pedagošku godinu
2022./2023., Povjerenstvo za upis djece dana 14. lipnja 2022. godine donosi:

OBAVIJEST
o rezultatima upisa djece u
Dječji vrtić Bambi Sunja za pedagošku godinu 2022./2023.

1. Utvrđuje se da je sukladno Obavijesti o upisu djece u dječji vrtić Bambi Sunja za pedagošku godinu
2022./2023. u roku od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine pristiglo 26 zahtjeva za upis djece u Dječji
vrtić Bambi Sunja.

PRIHVAĆENI ZAHTJEVI
KODNI BROJ
1686313
4715651
1177205
4212508
3019498
3666055
5467373
1990874

2. Poštovani roditelji, nakon obavijesti o prihvaćenim zahtjevima, održat će se roditeljski
sastanak dana 28.06.2022. u 15:00 sati u dječjem vrtiću.
DJECA KOJA DO 31.08.2022. GODINE
ne navršavaju godinu dana
KODNI BROJ
5705999
4666766
5525057

NEPRIHVAĆENI ZAHTJEVI
zbog nedostatka slobodnih mjesta i uvjeta rada u Vrtiću

KODNI BROJ
7127450
2641723
8292862
0479079
0453049
6318066
8633560
5553890
7571106
2332780
7604569
4812680
9031397
5963379
0253823

3. Temeljem ovako objavljenih rezultata, roditeljima će biti dostavljena rješenja na koja roditelji
u slučaju da nisu zadovoljni rezultatima upisa mogu izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg
vrtića Bambi Sunja u roku 15 dana od dana zaprimanja Rješenja.
Djeca koja su stekla pravo na upis u Dječji vrtić Bambi Sunja, upisuju se u Vrtić nakon
obavljenog zdravstvenog pregleda (lječnička potvrda koja ne smije biti starija od mjesec
dana) i potpisanog Ugovora , a počevši od 01. rujna 2022. godine.
Upisi i potpisivanje ugovora obavljat će se 24. i 25. kolovoza u vremenu od 8 do 10 sati.
Na upis je potrebno donijeti liječničku potvrdu djeteta.

Obzirom na veći broj neprihvaćenih zahtjeva zbog nedostatka mjesta i
uvjeta rada u Vrtiću, u suradnji s Osnivačem, Dječji vrtić Bambi Sunja
podnio je zahtjev za otvaranje nove skupine vrtićke dobi, te će po dobitku
suglasnosti roditelji (čiji su zahtjevi neprihvaćeni) biti informirani o
mogućem upisu djece u Dječji vrtić Bambi Sunja.
POVJERENSTVO ZA UPIS DJECE
DJEČJEG VRTIĆA BAMBI SUNJA

