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UPISNI BROJ: _________________ 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVNICE ZA LJETNI RAD: 

• Popunjenu Prijavnicu za korištenje Dječjeg vrtića tijekom ljeta roditelj/skrbnik obvezan je poslati 

putem e-maila: strucna.zvonce@gmail.com ili poštom s povratnicom na adresu: Dječji vrtić 

„Biokovsko zvonce“ Makarska, Molizanskih Hrvata 2, 21300 Makarska, uz naznaku „Ljetni rad“ 

od 06.06. do 10.06.2022. u protivnom, smatrat će se da nije zainteresiran/a za korištenje ljetnog 

rada Dječjeg vrtića. Upisni broj dobit ćete povratno e-mailom ili sms porukom; 

• Popis djece u vrtić/jaslice za ljetni rad po skupinama bit će objavljen 28. lipnja 2022. na 

oglasnoj ploči objekta ,,Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i Internet stranici 

Ustanove; 

• korisnik nema mogućnost nastavka korištenja usluga ljetnog rada vrtića ukoliko nisu podmirena 

sva dugovanja prema Ustanovi; 

• Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska zadržava pravo utvrđivanja ustrojstva i rada skupina 

sukladno svojim organizacijskim mogućnostima. 

 

Predmet: PRIJAVNICA ZA UPIS DJETETA 

U DJEČJI VRTIĆ TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA 2022. 

GODINE/LJETNI RAD 

(od 01. srpnja do 25. kolovoza 2022. godine) 
 

PODACI O DJETETU 

 IME I  PREZIME DJETETA:  DATUM I GODINA ROĐENJA: 

 ADRESA:  MJESTO PREBIVALIŠTA: 

OIB: 

PODACI O RODITELJIMA/SKRBNICIMA  

 IME I PREZIME MAJKE:  BROJ TEL./MOB. 

 OIB:  STRUČNA SPREMA MAJKE: 

ZANIMANJE MAJKE:  NAZIV I ADRESA POSLODAVACA: 

 IME I PREZIME OCA:  BROJ TEL./MOB. 

 OIB:  STRUČNA SPREMA OCA: 

 ZANIMANJE OCA: NAZIV I ADRESA POSLODAVACA: 
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Dijete je trenutno: 

a) korisnik usluga Dječjeg vrtića   , skupina 
 
 

b) nije korisnik   usluga Dječjeg vrtića - dokumentacija predana za 

slijedeću  pedagošku godinu 2022./2023., 

c) nije korisnik usluga Dječjeg vrtića. 

 

 

Prijavljujem svoje dijete za jedan od slijedećih vrsta boravaka: 

a) 10-satni jaslički boravak, 

b) 10-satni vrtićki boravak, 

c) 7-satni vrtićki boravak, 

d) 6-satni poludnevni jutarnji boravak. 

 

*Roditelj/staratelj djeteta koje ne boravi u dječjem vrtiću, a nije podnio zahtjev za  

upis za ped. god. 2022./2023. dužan je uz popunjenu prijavnicu predati: 

− rodni list djeteta (preslika), 

− presliku osobnih iskaznica ili potvrda o prebivalištu roditelja; 

− liječničku potvrdu o sposobnosti pohađanja vrtića/jaslica, 

− IP obrazac za tekuću godinu, a za vlasnike tvrtki ili  obrta potvrda  porezne uprave o 

visini dohotka ili godišnju prijavu poreza, 

− dokaz o radnopravnom statusu, 

− druge podatke po zahtjevu Dječjeg vrtića. 

 

*Ispunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva dajem suglasnost da se osobni podaci vidljivi      iz dostavljene 

upisne dokumentacije koriste isključivo za potrebe procesa upisa djeteta       .  

 

 

 

Potpis roditelja/skrbnika 

 
 

Primljeno: Stručna služba: 

 

Makarska, 2022.g    
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