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Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,
94/13) te članka 4. i članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga u Dječjem vrtiću Vojnić (u nastavku teksta: Vrtić), Upravno vijeće na svojoj 37. sjednici
održanoj dana 14.04.2016. godine, donosi

JAVNA OBJAVA UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU
2016./2017. GODINU
I
Za pedagošku 2016./2017. godinu obavit će se upis djece rane i predškolske dobi u:
 redoviti 9-satni program (6:30 do 15:30 sati) za djecu u dobi od 3 godine do polaska u
školu
 program predškole (u trajanju od 2,5 sata) za djecu u godini pred polazak u osnovnu
školu.
Pravo na upis u redoviti program imaju djeca koja do kraja kalendarske godine u kojoj se
vrši upis navršavaju 3 godine starosti, te će nakon provedenog postupka bodovanja, odnosno
stjecanja prava na upis, prema kriterijima navedenim u članku 5. Pravilnika o upisu djece i
ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vojnić, biti upisivani po
ispunjenju dodatnog – dobnog uvjeta, tj. sa navršene 3 godine starosti.
U redoviti 9-satni program upisati će se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispiše iz
Vrtića radi polaska u osnovnu školu ili iz drugih razloga, odnosno do popune postojećih
kapaciteta Vrtića sukladno važećem Državno pedagoškom standardu.

II
Uz zahtjev za upis koji će roditelj dobiti u Vrtiću za 9-satni program, potrebno je priložiti:
1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili
pisanu privolu roditelja da Vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u
maticama rođenih,
2. Presliku osobnih iskaznica roditelja,
3. Potvrdu o mjestu prebivališta za dijete,
4. Potvrdu o stalnom ili privremenom boravku za strane državljane koji imaju stalan ili
privremen boravak na području Općine Vojnić,
5. Domovnicu,
6. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
7. Preslik rodih listova za svu djecu u obitelji,
8. Potvrde o statusu zaposlenosti roditelja (za umirovljenike-Rješenje o mirovini),
9. Rješenje o stupnju invalidnosti,
10. Preporuku ili rješenje ovlaštene službe za djecu s teškoćama u razvoju,
11. Potvrda ili rješenje Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,
12. Potvrda o statusu redovitog studenta,
13. Rješenje o pravu na dječji doplatak,
14. Dokaze o drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti.
Uz zahtjev za upis koji će roditelj dobiti u Vrtiću za program predškole, potrebno je
priložiti:
1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu
privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama
rođenih,
2. Presliku osobnih iskaznica roditelja,
3. Liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne medicine o obavljenom sistematskom
zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
Program predškole je besplatan i obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u
osnovnu školu.

III.
Zahtjevi za upis primat će se od 02.05.2016.godine do zaključno 16.05.2016.godine u
prostorijama Dječjeg vrtića Vojnić, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 sati
IV.
Temeljem članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u
Dječjem vrtiću Vojnić, postupak upisa u programe Dječjeg vrtića Vojnić provodi Komisija za
upis djece koju imenuje Upravno vijeće.

Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovne programe na temelju
kriterija za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u vrtić.
Prednost pri upisu djece ostvaruje se sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju i Odluci o ostvarivanju prednosti koju donosi Osnivač.
Pravo na upis u programe Vrtića imaju djeca s prebivalištem na području općine Vojnić.
Ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području
drugih gradova i općina i djeca roditelja koji nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju
stalan ili privremeni boravak na području općine Vojnić.
Komisija je dužna u roku 3 dana po zaključenju roka za predaju zahtjeva, objaviti rezultate upisa
na oglasnoj ploči Vrtića s podacima o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis i o slobodnim
kapacitetima Vrtića na način da se formira Rang lista s ukupnim brojem bodova za svakog
podnositelja zahtjeva i Lista čekanja s imenima djece koja nisu ostvarila pravo upisa, sukladno
članku 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću
Vojnić.
Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan objavljenim rezultatima natječaja, tj. Rang listom i
Listom čekanja može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja
rezultata upisa.
Po završenom žalbenom postupku Upravno vijeće donosi konačnu Odluku o upisu na temelju
koje se primaju djeca u Dječji vrtić.
Tijekom godine Vrtić uključuje djecu s Liste čekanja ukoliko se zbog odustanka primljenih,
povećanja kapaciteta ili slično, ukažu slobodna mjesta i to prema redosljedu utvrđenom na listi.

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić Vojnić, Starčevićev trg 4, 47220 Vojnić.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 047/883-074 svakog radnog dana u
vremenu od 8.00-15.00 sati
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