
REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ „GUMBEK“ 

UPRAVNO VIJEĆE  

   

KLASA: 601-03/21-02/02 

URBROJ: 2186/08-193-21-02-1 

Beletinec, 01. rujna 2021. godine  

 

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Plana i mjerila upisa djece u dječji vrtić 

„Gumbek“ u pedagoškoj godini 2021./2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Gumbek“, na 1. 

sjednici održanoj 01. rujna 2021. godine, donosi  

 

 

ODLUKU  

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „GUMBEK“ U PEDAGOŠKOJ GODINI 

2021./2022. 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa djece u dječji vrtić „Gumbek“ u pedagoškoj 

godini 2021./2022.  

Članak 2. 

Zahtjevi za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Gumbek“ 

u pedagoškoj godini 2021./2022. primaju se radnim danom od 03.09.2021. do 17.09.2021. godine 

od 08 do 12 sati u Dječjem vrtiću „Gumbek“. Zahtjevi se podnose osobno na adresu: Dječji vrtić 

„Gumbek“, Ulica Stjepana Radića 77, 42 214 Sveti Ilija, s naznakom: „JAVNI POZIV ZA UPIS 

DJECE“. 

Članak 3. 

U Dječji vrtić „Gumbek“ upisuju se djeca od navršenih 6 (šest) mjeseci do polaska u školu.  

Članak 4. 

Dječji vrtić „Gumbek“ upisuje djecu u cjelodnevni program jaslica i vrtića u skladu sa Zakonom 

o predškolskom odgoju i obrazovanju, Planu i mjerilima za upis djece u Dječji vrtić „Gumbek“ u 

pedagoškoj godini 2021./2022.  

Članak 5. 

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. 

 



Članak 6. 

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 sa 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. 
 

Članak 7. 

Popunjavanje kapaciteta vrši se prema redoslijedu zaprimanja prijava s pravom prednosti djece s 
područja Općine Sveti Ilija. Kod ispunjavanja prijave za upis djeteta u vrtić, roditelji koji ostvaruju 
prednost iz članka 6. ove Odluke, obvezni su priložiti pismene dokaze o ostvarivanju prava na 
prednost (rješenje o status HRVI, za svako dijete rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili 
potvrda o rođenju djeteta, original potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja, presliku 
zdravstvene i druge dokumentacije – sukladno članku 6. Državnog pedagoškog standarda, rodni 
list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenja centra za 
socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, presliku rodnog lista ili izvatka iz Matice 
rođenih ili potvrda o rođenju, rješenje centra za socijalnu skrb, važeče rješenje o primanju dječjeg 
doplatka).  
 
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. 
 

Članak 8.  
 

Uz zahtjev za upis roditelj/skrbnik obvezno prilaže: 

- presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenje o prebivalištu,  

- presliku uvjerenja o prebivalištu djeteta ili kopiju važeće osobne iskaznice, 

- potrebnu dokumentaciju iz članka 7. ove dokumentacije ukoliko se pozivaju na neki od 
kriterija za ostvarivanje prednosti. 

 
Podnositelji zahtjeva za upis koji nisu priložili odgovarajuće dokaze ne mogu se pozivati na 
prednost pri upisu.  
 

Članak 9. 

Konačan popis upisane djece donosi Upravno vijeće, a rezultati se objavljuju na web stranici 

vrtića ili osnivača te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „GUMBEK“ pod šiframa.  

 



Članak 10. 

Roditelji upis djece potvrđuju potpisivanjem Ugovora.  

Članak 11.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja.  

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  

      Zdravko Ostroški, dipl. ing. 

 

 

 

 

Ovaj Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Vrtića dana 2.9.2021. godine i stupa na snagu dana 

3.9.2021. godine. 

 


