
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DJEČJI VRTIĆ „GUMBEK“ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 
KLASA: 601-03/21-02/03 
URBROJ: 2186/08-193-02-21-1 

Beletinec, 3. rujna 2021. godine 

 
Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13  i 
98/19) i članka 8. Plana i mjerila upisa djece u Dječji vrtić “Gumbek” u pedagoškoj godini 
2021./2022., KLASA: 601-03/21-02/02, URBROJ: 2186/08-193-02-21-1 Upravno vijeće na 1. 
sjednici održanoj dana 1. rujna 2021. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje 

 
 

J A V N I P O Z I V 
za upis djece u redovni program Dječjeg vrtića „Gumbek“ za 

pedagošku 2021./2022. godinu 

 

Upravno vijeće raspisuje javni poziv za upis djece u redovni program dječjeg vrtića „Gumbek“. 

Dječji vrtić „Gumbek“ organizira i provodi program odgoja i obrazovanja djece od navršenih 

šest mjeseci života pa do polaska u osnovnu školu. Skupine se formiraju prema iskazanom 

interesu, potrebama roditelja, mogućnostima i kapacitetu vrtića, a sukladno utvrđenom 

Državnom pedagoškom standardu te Planu i mjerilima upisa djece u dječji vrtić „Gumbek“ u 

pedagoškoj godini 2021./2022.  

 
ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE: 

 

OD  03. – 17. RUJNA 2021. GODINE   
 

 

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno na adresu: Dječji vrtić 

„Gumbek“, Beletinec, Ulica Stjepana Radića 77, 42 214 Sveti Ilija u zatvorenoj omotnici s 

naznakom: „JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE“ , radnim danom (u gore navedenom roku)  

od 8:00 do 12:00 sati. 

Popunjavanje kapaciteta vrtića vrši se prema redoslijedu zaprimanja prijava s pravom prednosti 

djece s područja Općine Sveti Ilija.  



 

Temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju prednost pri upisu u vrtić 

ima: 

- dijete oba zaposlena roditelja,  

- dijete branitelja invalida, 

- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,  

- dijete samohranog roditelja,  

- dijete s utvrđenim teškoćama u razvoju,  

- dijete iz obitelji s 3 i više djece, 

- dijete uzeto na uzdržavanje,  

- dijete iz udomiteljskih obitelji, 

- dijete teško oboljelog roditelja/korisnika, 

- dijete čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, 

- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu.  

 

Kod ispunjavanja zahtjeva za upis djeteta u vrtić, roditelji koji ostvaruju prednost obvezni su 

priložiti pisane dokaze o ostvarivanju prava na prednost: (original potvrde poslodavca o zaposlenju 

roditelja; rješenje o statusu HRVI; presliku rodnog lista ili izvatka iz Matice rođenih ili potvrda o 

rođenju; rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili 

rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta; presliku zdravstvene i druge 

dokumentacije – sukladno članku 6. Državnog pedagoškog standarda; za svako dijete rodni list ili 

izvadak iz Matice rođenih ili potvrdu o rješenju djeteta; rješenje Centra za socijalnu skrb; važeće 

rješenje o primanju dječjeg doplatka i ostalu dokumentaciju kojom se utvrđuje pravo prednosti).  

 

Podnositelji zahtjeva za upis koji nisu priložili odgovarajuće dokaze ne mogu se pozvati na 

prednost pri upisu.  

 
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE: 
 

1) popunjen Zahtjev za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja u dječji vrtić 
       “Gumbek” 

2) preslika osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenje o prebivalištu,  

3) preslika uvjerenja o prebivalištu djeteta ili kopija važeće osobne iskaznice, 

4) potrebna dokumentacija kojom se utvrđuje pravo prednosti. 
 

Konačan popis upisane djece donosi Upravno vijeće, a rezultati će biti objavljeni na web stranici 

vrtića ili osnivača te na oglasnoj ploči Vrtića pod šifrom koja će roditelju biti dodijeljena prilikom 

predaje zahtjeva za upis. Konačan popis upisane djece biti će objavljen najkasnije do 24. rujna 

2021. godine.  

Djeca koja nisu primljena u redovitom upisnom roku radi popunjenosti kapaciteta, upisuju se na 

listu čekanja i ako postoji mogućnost, naknadno se upisuju na upražnjena mjesta tijekom 

pedagoške godine, prema redoslijedu liste čekanja.  



Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji su obvezni potpisati ugovor o pružanju 

i korištenju usluga s Dječjim vrtićem te dostaviti ostalu dokumentaciju sukladno Članku 

12. Plana i mjerila upisa djece u dječji vrtić „Gumbek“ u pedagoškoj godini 2021./2022., 

KLASA: 601-03/21-02/01, URBROJ: 2186/08-193-02-21-1. 

 

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić 

„Gumbek“ kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne 

podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta. 

 
Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 091 441 4451, 091 600 7002 svakog 

radnog dana  u vremenu od 8:00 do 12:00 sati. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

  Zdravko Ostroški, dipl. ing. 
 


