
DJEČJI VRTIĆ VELIKA
Vladimira Nazora 1/g
Velika 34330

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-07/22-01/08
URBROJ: 2177/08-08/22-53

U Velikoj, 11. svibnja 2022.

Temeljem članka 20. Stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN
10/97,107/07,94/13,98/19), članka 4. Pravililnika o upisu djece u Dječji vrtić Velika i
članka 16. Statuta Dječjeg vrtića Velika, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Velika” uz
prethodnu suglasnost Osnivača, KLASA:022-01/22-01/3 URBROJ:2177-8-02-22-1
donosi

ODLUKU

O PLANU UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ “VELIKA” ZA PEDAGOŠKU

2022./2023. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2022./2023. godinu, kao i

načini ostvarivanja prednosi pri upisu djece u Dječji vrtić “Velika”.

Članak 2.

Upisi za 2022./2023. pedagošku godinu vršiti će se od 13.svibnja do 27. svibnja 2022.

godine. Ispunjene prijave sa svom traženom dokumentacijom za upis dostavljaju se

putem pošte na adresu Dječjeg vrtića Velika, Vladimira Nazora 1/g, Velika 34330,

najkasnije do 27.svibnja 2022. godine.

Članak 3.

U Dječji vrtić Velika za pedagošku godinu 2022./2023., objavljuje se broj slobodnih

mjesta za upis u sljedeće programe:

1. Redoviti cjelodnevni vrtićki program

- za djecu u dobi od treće godine do polaska u školu

- broj slobodnih mjesta: 5



2. Redoviti cjelodnevni jaslički program

- za djecu u dobi od prve do treće godine

- broj slobodnih mjesta: 4

Članak 4.

U jaslički program upisuju se djeca koja koja do 31.8.2022. godine navrše 1. godinu

života.

U vrtićke programe upisuju se djeca koja do 31.8. 2022. godine navrše 3. godine

života.

Članak 5.

Prijavu za upis s dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta (u

daljnjem tekstu: Roditelj)

Roditelj koji prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati Prijavu s potpunom

dokumentacijom. Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom

dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijave za upis nalaze se na mrežnoj stranici Vrtića www.dv-velika.hr - Prijave - Upis.

Članak 6.

Prednost pri upisu ostvaruje dijete iz obitelji čiji svi članovi imaju prebivalište ili

boravište na području Općine Velika.

Dijete koje je smješteno u udomiteljskoj obitelji ili ima skrbnika, a nema prebivalište

na području Općine Velika, ostvaruje prednost kao i dijete iz stavka 1. ovog članka

ako njegov udomitelj ili skrbnik ima prebivalište na području Općine Velika.

U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti preostane slobodnih mjesta za upis, u

Vrtić se mogu upisati i djeca:

- koja s jednim roditeljem imaju prebivalište na području Općine Velika, te ostvaruju

pravo na sufinanciranje.

- s prebivalištem u drugim jedinicama lokalne samouprave uz predočenje suglasnosti

o sufinanciranju ili ukoliko roditelj sam plaća punu ekonomsku cijenu.

http://www.dv-velika.hr


Članak 7.

Ukoliko se sva djeca ne mogu upisati, prednost pri upisu u Vrtić ostvarit će se prema

kriterijima utvrđenim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju primjenom

metode bodovanja.

Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se zbroj bodova koji služi za

utvrđivanje mjesta na listi reda prvenstva.

Kriterij Broj bodova

Dijete oba zaposlena roditelja 15 bodova

Dijete iz obitelji gdje je jedan roditelj zaposlen 7 bodova

Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 1 bod

Dijete iz jednoroditeljske obitelji sa zaposlenim

roditeljem

15 bodova

Dijete samohranog zaposlenog roditelja 15 bodova

Dijete s teškoćama u razvoju 2 boda

Dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez

odgovarajuće roditeljske skrbi

5 bodova

Dijete iz obitelji s troje ili više djece 2 boda za svako maloljetno dijete u obitelji

Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod

Dijete roditelja žrtava ili invalida Domovinskog rata 4 boda

Dijete roditelja osobe s invaliditetom 2 boda

(1) Djeca čiji se jedan ili oba roditelja obrazuju, odnosno ostvaruju status redovnog

studenta ili učenika, izjednačavaju se u svim pravima na ostvarenje prednosti sa

zaposlenim roditeljima.

(2) Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

(3) Dijete s teškoćama u razvoju je ono dijete kojemu su vrsta i stupanj teškoće

utvrđeni sukladno propisima socijalne skrbi.

Članak 8.

Uz ispunjeni obrazac Prijave za upis djeteta koje se prijavljuje u Vrtić, potrebno je

obavezno priložiti:

- presliku izvoda iz matične knjige rođenih djeteta koje prijavljuju u Vrtić,



- kopiju osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika i djetata,

- kopiju knjižice imunizacije.

Radi ostvarivanja prednosti pri upisu djetat roditelji su dužni uz Prijavu za upis djetata

priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

1. Za dijete zaposlenih roditelja i redovite studente/učenike

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- za roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom

se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog

osiguranja temeljenog na radu;

- za redovite studente/učenike potvrda fakulteta/škole o statusu redovitog studenta ili

učenika.

2. Za dijete iz obitelji s troje ili više djece - presliku izvoda iz matične knjige rođenih

ostale malodobne djece u obitelji.

3. Za dijete s teškoćama u razvoju - presliku mišljenja stručnog povjerenstva os

novanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi

nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka.

4. Za dijete samohranog roditelja - presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz

matice umrlih za preminulog roditelja, te drugo uvjerenje nadležnog tijela kojima se

dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete.

5. Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska skrb) - preslika

presude o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom

kućanstvu.

6. Za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrvništvom - presliku rješenja

nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata.

7. Za dijete roditelja osobe s invaliditetom - Preslika Potvrde iz registra za osobe s

invaliditetom ili odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih

tijela, ustanova i vještaka.

8. Ukoliko jedan od roditelja ima rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog

dopusta i drugih prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08,

110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20), obvezan je priložiti navedeno Rješenje.

Roditelji koji koriste rodiljni ili roditeljski dopust za dijete, mogu ostvariti pravo upisa

djeteta za koji koriste dopust tek nakon isteka rodiljnog ili roditeljskog dopusta.



Potvrde koje se prilažu ne smiju biti starije od dana objave natječaja za upis.

Vrtić zadržava pravo u uvid u originalnu dokumentaciju.

Članak 9.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo. Povjerenstvo provodi odabir djece na temelju

ove Odluke i Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Velika.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog upisa djece na temelju provedenog postupka.

Prijedlog se dostavlja Upravnom vijeću. Odluku o upisu donosi Upravno vijeće.

Privremeni rezultati upisa djece na temelju Odluke Upravnog vijeća biti će objavljeni

na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Velika.

Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatima upisa može podnjeti žalbu u pisanom

obliku Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave razultata.

Članak 10.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni programa utvrđuje se u skladu s Odlukom o

izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i

naobrazbe na području Općine Velika.

Roditelj odnosno staratelj, obavezan je zaključiti ugovor o ostvarenju programa

predškolskog odgoja i naobrazbe u dječjem vrtiću najkasnije do početka pedagoške

godine. Ugovor o pružanju usluga potpisuju oba roditelja.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj je obvezan dostaviti dječjem

vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta.

Predsjednik Upravnog vijeća

_________________________

Valentin Raguž


