JAVNI POZIV
za upis djece u redovni program NINA-NANA, obrt za čuvanje djece,
vl.Nikolina Topolnjak za pedagošku godinu 2021./2022.
Zahtjevi za upis djece podnose zainteresirani roditelji ili skrbnici koji imaju prebivalište na području Općine
Lasinja.
Zahtjevi za upis podnose se za 10-satni redovni program u jednoj mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini na
lokaciji Lasinjska cesta 19, Lasinja. U pedagoškoj godini 2021./2022. program će se, ovisno o objektivnim
okolnostima i epidemiološkoj situaciji, odvijati u razdoblju od 27.rujna 2021. do 31. srpnja 2022. godine. U
mjesecu kolovozu vrtić ne rad. Te razdoblje od Badnjaka do Nove godine.
Obvezna dokumentacija za upis djece:

1. Zahtjev za upis djeteta i privola roditelja za prikupljanje i obradu osobnih podataka
2. Potvrda OIB-a djeteta
3. Osobna iskaznica roditelja, a za dijete i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne
stariju od 6 mjeseci)

4. Zdravstvena iskaznica djeteta
5. Dokaz o urednom cijepljenju djeteta (kopija cijepne knjižice)
6. Liječnička potvrda pedijatra o zdravstvenom stanju djeteta ( potvrda o obavljenom sistematskom
pregledu)
Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu (prilažu se u preslikama) :
Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis)
Dokaz o nepostojanju dugovanja prema Općini Lasinja ( uvjet je za ostvarivanje sufinanciranja
boravka od strane Općine Lasinja)
Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji su, po pozivu vlasnice obrta obvezni doći s djetetom na
razgovor.
Upis se smatra zaključenim potpisom Ugovora o pružanju i korištenju usluga s Obrtom. Podnošenjem
prijave za Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da NINA-NANA, obrt za čuvanje djece,
vl.Nikolina Topolnjaki, kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne
podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.
Zahtjevi se primaju od 14. do 21.rujna 2021.godine.
Načini dostave podataka: na e-mail nikolina.topolnjak18@gmail.com ili osobnom dostavom s prethodnom
najavom na broj . Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon : 0989130023 U Lasinji 13.rujna 2021 .

