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NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 

OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. 

 

Na temelju čl.I.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN;broj : 

10/97,107/07,94/13 i 98/19 ), čl.6.Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „ 

Dječji san „ od 08.04.2019.godine, Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u program 

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.,KLASA : 601-02/20-

08/02,URBROJ: 238/29-138-01-20-01 od 09. travnja 2020. godine Dječji vrtić „ Dječji san „ 

objavljuje  

 

NATJEČAJ 

za upis djece u program 

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 

I .  REDOVITI 10-SATNI PROGRAM 

II.  REDOVITI 5-SATNI PROGRAM 

 

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJECE U REDOVITE PROGRAME 

 

Zbog protuepidemioloških mjera, a kako bismo omogućili roditeljima, skrbnicima i 

udomiteljima djece podnošenje Zahtjeva za upis, molimo da ukoliko nije nužan dolazak, 

Zahtjev za upis djeteta sa svom popratnom dokumentacijom pošaljete elektroničkim putem na  

 

                                             e-mail : sanja.coha4@h-1.hr 

 

Ukoliko niste u mogućnosti potrebnu dokumentaciju poslati elektroničkim putem možete 

Zahtjev za upis podnijeti osobno upravi Dječjeg vrtića „ Dječji san „ , Svetonedeljska 18, 

Sveta Nedjelja uz prethodnu telefonsku.najavu u periodu od 

 

                                             09.04.2020. do 23.04.2020. 

 

za ostvarivanje REDOVITOG 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu za svu 

djecu koja do 30. kolovoza 2020. godine navrše jednu godinu života, pa do dobi polaska u 

osnovnu školu.    
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Zahtjev za upis s dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta. Prilikom 

predaje Zahtjeva za upis roditelj, skrbnik, udomitelj će dobiti šifru sastavljenu od 5 brojeva i 3 

slova, koja će označavati njihov Zahtjev za upis i na osnovu koje će moći pregledati status 

djeteta na objavljenom Rješenju o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Uvođenjem šifri štite se osobni podaci djeteta te identitet djeteta ( ime i prezime ) i dostupni 

su samo podnositeljima Zahtjeva za upis u Vrtić. Šifriranjem se osigurava transparentnost i 

pravednost upisa. 

 

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS 

 

- popunjeni obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Vrtić 

- rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta ( preslika ) 

- preslika uvjerenja o mjestu prebivališta ili stalnog boravišta za dijete i 

roditelje/udomitelje 

- potvrde o radnom statusu roditelja, udomitelja 

- Za roditelje, udomitelje koji su u radnom odnosu kod poslodavca, IP obrazac 

 

Obrazac Zahtjeva za upis roditelj,udomitelj može preuzeti na internetskoj stranici Vrtića ili 

osobno u upravi Vrtića. 

   

 

PREDNOST PRI UPISU 

 

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati primijenit će se sljedeći kriteriji i 

redoslijed za ostvarivanje prednosti pri upisu primjenom metode bodovanja kako slijedi. 

Vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati prvenstveno redovite programe 

predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s prebivalištem ili stalnim boravištem na 

području Grada Svete Nedelje. 

 

Bodovanje pri upisu u redovite programe određuje Vrtić prema sljedećim kriterijima : 

 

- dijete koje živi s oba roditelja, za svakog zaposlenog roditelja   5 bodova 

- dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem                 10 bodova 

- dijete samohranog zaposlenog roditelja                                       20 bodova 

- dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata                     10 bodova 

- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili  

      odgovarajuće roditeljske skrbi                                                       10 bodova 

-     dijete u godini prije polaska u osnovnu školu                                1 bod 

 

 

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. Roditelj, udomitelj dužan je 

dostaviti Vrtiću nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o 

postojanju teškoće u razvoju djeteta, uz obvezu odazivanja na poziv Vrtića radi davanja 

mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta za integraciju djeteta u redovite programe. 

O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo na temelju dokumentacije i 

procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu djeteta za odgovarajućim programima i 

uvjetima koje Vrtić može ponuditi. 

 

 



Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama 

ostvaruje dijete s većim brojem bodova. 

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje Povjerenstvo na 

temelju kriterija : 

- dijete roditelja, udomitelja koji su ispunjavali uvjeta upisa prethodne godine, a nisu 

bili upisani , dodatno 1 bod 

- dijete čiji su brat ili sestra već polaznici Vrtića u pedagoškoj godini, dodatno 1 bod 

- dijete roditelja s prebivalištem na području Grada Svete Nedelje od 5 godina pa na 

duže, dodatno 1 bod za svakog roditelja 

- prema dobi djeteta za koje postoji mjesto u dobnoj skupini 

 

Zahtjev sa manjim brojem bodova može ostvariti prednost u odnosu na Zahtjev s većim 

brojem bodova ukoliko za dijete tog drugog podnositelja Zahtjeva ne postoji dobno 

odgovarajuća skupina. 

 

Djeca koja se tijekom pedagoške godine ispišu iz Vrtića, u novoj pedagoškoj godini nemaju 

nikakvu prednost pri upisu zbog te činjenice. 

Izuzetak od pravila su djeca koja zbog svog trenutnog psihofizičkog stanja ne pohađaju Vrtić 

više mjeseci ili cijelu pedagošku godinu. 

 

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni 

su priložiti : 

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata- Rješenje o statusu invalida 

Domovinskog rata 

- za dijete zaposlenih roditelja-potvrda o zaposlenju sa HZMO-a 

- za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem- pisana izjava roditelja da 

dijete živi u jednoroditeljskoj zajednici ovjerenoj kod javnog bilježnika ili potvrda 

Centra za socijalnu skrb da se radi o jednoroditeljskoj obitelji 

- za dijete samohranog roditelja-dokaz o samohranosti:rodni list,smrtni list za 

preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za 

socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta 

- za dijete u udomiteljskoj obitelji,bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi-

Rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, 

bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi 

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe-relevantna 

dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta 

 

 

OBJAVA REZULTATA UPISA 

 

Povjerentzvo za upis djece odlučuje o Zahtjevima za upis djece na temenlju Pravilnika o 

upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „ Dječji san „ te dostavljene dokumentacije. 

Odluka o rezultatima upisa biti će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama vrtića 

najkasnije do 30. svibnja 2020. godine. Podnositelji Zahtjeva imaju pravo žalbe u dijelu koji 

se odnosi na njihov Zahtjev. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od 

dana objavljivanja Odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića. 

 

 

 

                                                                              Dječji vrtić „ Dječji san „ 


