
 

 

Na temelju članka 17. i članka 18. Statuta Dječjeg  vrtića Maza Valpovo (u nastavku teksta: 

Dječji vrtić) Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 5 sjednici održanoj 05.svibnja 2014.godine 

donijelo je  

 

 

P R A V I L N I K 

 
o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maza Valpovo 

 

 
1. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem 

vrtiću (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić, način 

organiziranja i ostvarivanja programa ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i socijalne 

skrbi djece rane i predškolske dobi, te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika djece – 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću.  

 

Članak 2. 

 

U Dječjem vrtiću ostvaruju se slijedeći programi za djecu rane i predškolske dobi: 

 

o redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te 

njihovim mogućnostima i sposobnostima 

o programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju 

o programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi 

o programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina 

o programe predškole 

o programe učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i 

sportskog sadržaja 

o druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 

 

Članak 3. 

 

Na osnovi javnih ovlasti  Dječji vrtić obavlja slijedeće poslove: 

 

o upis djece u dječji vrtić i ispis  s vođenjem odgovarajuće dokumentacije 

o izdavanje potvrda i mišljenja 

o upisivanje podataka o Dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik 

 

 

Ako Dječji vrtić  odlučuje o navedenim poslovima ili drugim poslovima koje na temelju 

Zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu 

djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe,  dužan je postupati  prema 

odredbama Zakona o općem upravnom postupku. 

 

 



 
2. UPIS  DJECE  U  PROGRAME  DJEČJEG  VRTIĆA 

 

Članak 4. 

 

Dječji vrtić sukladno svom kapacitetu organizirati će redovite programe predškolskog odgoja. 

Upis u redovite programe vršit će se tijekom cijele godine ovisno o popunjenosti kapaciteta. 

Dječji vrtić će osigurati prednost pri upisu u redovite programe na način utvrđen Zakonom i 

odlukom Osnivača. 

 

Članak 5. 

 

U Dječji vrtić može se upisati dijete rane predškolske dobi od navršenih 12 mjeseci do 

polaska u osnovnu školu. 

 

Članak 6. 

 

Dječji vrtić upisuje djecu u odgojno-obrazovne programe prema planu upisa i odluci i o upisu. 

Plan upisa donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača. 

Odluku o upisu donosi upravno vijeće za pedagošku godinu. 

Odluka o upisu sadrži:  

 

- uvijete upisa u vrtić 

- prednost upisa prema aktima osnivača  

- rokove sklapanja ugovora 

- ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga. 

 

Članak 7. 

 

Odluku o upisu djece Dječji vrtić objavljuje na svojim mrežnim stranicama, putem lokalnih 

javnih sredstava priopćavanja i oglasnim pločama. 

 

Članak 8. 

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića dužna je dostaviti Osnivaču podatke: 

 

- o broju zaprimljenih zahtjeva 

- o prihvaćenim zahtjevima za upis djece 

- o odbijenim zahtjevima za upis djece s obrazloženjem 

- o raspoloživim kapacitetima dječjeg vrtića  nakon utvrđenih rezultata upisa.  

 

Članak 9.  

 

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Dječjeg vrtića. 

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj, odnosno skrbnik prilaže: 

 

1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na 

datum izdavanja isprave) ili pisana privola roditelja da vrtić može sam provjeriti podatke o 

rođenju djeteta u maticama rođenih 

2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisana privola roditelja da vrtić može sam – putem 

nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i 

boravišta građana, te preslike osobnih iskaznica roditelja 

3. Dokazi o činjenicama bitnim za  ostvarivanje prednosti pri upisu: 

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata, 



- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja, 

- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavca o zaposlenju 

roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom 

kućanstvu,  

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i 

dokazi 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 bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina 

rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana 

privola roditelja da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih, 

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili 

potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da vrtić može sam provjeriti 

podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih, 

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

za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta, 

- za dijete s teškoćama u razvoju - nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za 

socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta. 

 

Roditelj odnosno skrbnik djeteta koji već pohađa Dječji vrtić dužan je u upisnom roku 

podnijeti zahtjev za nastavak korištenja usluga. 
 

3. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME 

 

Članak 10. 

 

Dječji vrtić je dužan, sukladno svom kapacitetu, organizirati prvenstveno redovite programe 

predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem na području grada Valpova i prigradskih naselja  

te osigurati prednost pri upisu u redovite programe na način utvrđen Zakonom, Odlukom 

osnivača i ovim Pravilnikom. 

 

Prednost upisa djece u vrtić prema utvrđenim prednostima pri upisu ostvaruje se na način da 

se za svaku utvrđenu prednost ostvaruje određene broj bodova uz prilaganje odgovarajuće 

dokumentacije kojom se pojedina dokazuje. 

 

Prednost pri upisu redovite programe određuje vrtić prema slijedećim kriterijima: 

 

-djeca s mjestom prebivališta na području grada i prigradskih naselja   20 bodova 

-djeca čija su oba roditelja zaposlena       20 bodova 

-drugo dijete u vrtiću         20 bodova 
-djeca roditelja žrtava i  invalida domovinskog rata                  20 bodova 

-djeca iz obitelji s troje ili više djece       15 bodova 

-djeca samohranih roditelja        25 bodova 

-djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu      15 bodova 

-djeca s teškoćama u razvoju (izravan upis) 

-djeca u godini prije polaska u osnovnu školu (izravan upis)  

 

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

ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova. 

Ako se sva djeca mogu upisati, neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti. 

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje komisija za upis djece 

u Dječji vrtić na temelju procijene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta 

za odgovarajućim programima i uvjetima  koje Dječji vrtić može ponuditi.  



Ako stručni tim na temelju dokumentacije o specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim 

potrebama djeteta i inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno  skrbnicima djece, uz 

nazočnost djeteta, ocijeni da se te potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu redovitog programa,  

Komisija  za upis  odbit će zahtjev za upis djeteta u redoviti program i predložiti drugi 

odgovarajući program koje vrtić ponuditi.  

Roditelj, odnosno skrbnik djeteta dužan je dostaviti  Dječjem vrtiću  dokaze o činjenicama 

bitnim za ostvarivanje prednosti. 
 

Članak 11. 

 

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. 

 O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje komisija za upis djece dječjeg vrtića na 

temelju dokumentacije i procijene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta 

za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi. 

Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću nalaz i mišljenje  tijela vještačenja ili Rješenje 

Centra za socijalnu skrb  o postojanju teškoće u razvoju djeteta, uz obvezu odazivanja na 

poziv Dječjeg vrtića radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta  za integraciju 

djeteta u redovite programe, preporuku za  uključivanje u posebno odgojno -obrazovnu   

skupinu s posebnim programom za djecu s teškoćama u razvoju u ustanovi gdje to postoji ili 

uključivanje u drugi odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi. 

 
4. PROGRAM PREDŠKOLE 

 

Članka 12. 

 

Dječji vrtić je dužan osigurati ostvarivanje  programa  Predškole  za su djecu u godini prije polaska u 

školu,a koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja, te za djecu s 

teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu. 

 

 

5. OSNIVANJE I NAČIN RADA KOMISIJE ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ 

 

Članak 13. 

 

Upis djece u Dječji vrtić provodi Komisija za upis djece. 

Komisija se sastoji od tri člana i to: 

 

- jedan član odgojiteljskog vijeća 

- jedan član upravnog vijeća (predstavnik roditelja) 

- ravnateljica/stručni suradnik. 

 

Mandat članova komisije traje dvije godine. 

Postupak osnivanja i konstituiranja Komisije provodi se na Odgojiteljskom vijeću. 

Komisija radi na sjednicama kojom predsjedava ravnateljica. 

O radu Komisije vodi se zapisnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Članak 14. 

 

Prijava za upis djeteta u vrtić i jaslice podnosi se u pravilu od 15. svibnja do 31. svibnja 

tekuće godine. 

 

Komisija iz članka 13. ovog Pravilnika po okončanju roka za podnošenje zahtjeva za upis 

djeteta prema podnesenoj dokumentaciji utvrđuje redoslijed i donosi Listu upisa u Dječji 

vrtić. 

 

Lista upisa sadrži: 

1. prezime i ime djeteta 

2. broj bodova 

3. uputa o pravu podnošenja prigovora 

4. mjesto i datum utvrđivanja liste. 

 

Članak 15. 

 

Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić raspisuje Upravno vijeće. 

Javni poziv se objavljuje putem oglasne ploče u Vrtiću, putem lokalnih javnih sredstava 

priopćavanja i web stranice.  

 

Članak 16. 

 

Dječji vrtić dužan je oglasiti rezultate o prijemu djece u vrtić i jaslice do početka  tekuće 

godine. 

Objavljivanje rezultata ostvaruje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.  

 

Članak 17. 

 

Djeca primljena po oglasu u Dječji vrtić započinju ostvarivati program 01. rujna tekuće 

godine odnosno na početku nove pedagoške godine koja traje do 31. kolovoza. 

 

 

Članak 18. 

 

Tijekom pedagoške godine ne raspisuju se novi oglasi za upis djece, osim ako se radi o 

proširenju kapaciteta otvaranjem novih odgojnih skupina. 

 

Članak 19. 

 

Roditelji čije je dijete primljeno u Dječji vrtić, dužan je zaključiti ugovor o ostvarivanju 

programa u roku od 15 dana od početka pedagoške godine. 

 

Članak 20. 

 

Roditelj je dužan sudjelovati u naknadi cijene programa koje ostvaruje njegovo dijete u skladu 

s Odlukom o utvrđivanju mjerila za određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni 

programa Dječjeg vrtića Maza Valpovo, a koju donosi Osnivač. 

 

 

 

 



 

 

Članak 21. 

 

Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz Dječjeg vrtića, dužan je o tome pismeno (Zahtjevom za 

ispis)  obavijestiti odgojiteljicu i tajništvo Vrtića. 

 

 

 

5. ZAŠTITA PRAVA SUDIONIKA U OGLASU ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ 

 

 

Članak 22. 

 

Sudionik u oglasu čiji je zahtjev za prijem djeteta u Dječji vrtić odbijen ima pravo podnijeti 

prigovor Komisiji odnosno Upravnom vijeću vrtića  u roku od  15 dana od dana oglašavanja 

rezultata upisa. 

Komisija ili Upravno vijeće vrtića dužno je rješavati prigovore u roku od 15 dana od dana 

proteka roka za prigovor. 

 

Članak 23. 

 

Upravno vijeće Vrtića može prigovor odbiti ili usvojiti, a može i zahtijevati od Komisije za 

prijme djece  da preispita okolnosti navedene na prigovoru i da nakon toga donese odluku. 

 

Članak 24. 

 

Komisija ili Upravno vijeće Vrtića odbiti će prigovor kada utvrdi da je postupak Komisije 

pravilno proveden, odnosno kada je u cjelini postupak i činjenično stanje pravilno utvrđeno te 

da je prigovor neosnovan. 

 

Članak 25. 

 

Ako Upravno vijeće utvrdi da molba nije usvojena iz razloga što činjenično stanje nije 

pravilno utvrđeno, poništit će rješenje Komisije u pogledu odluke kojom se odbija upis djeteta 

u Dječji vrtić te će donijeti odluku o upisu djeteta ukoliko bi nakon novoutvrđenih  okolnosti 

dijete bilo obuhvaćeno u prioritetnoj listi za upis djece. 

 

Članak 26.  

 

Upisana djeca raspoređuju se u odgojne skupine sukladno državnom pedagoškom standardu. 

Djeca koja nisu primljena po oglasu za upis mogu tijekom pedagoške godine biti primljena 

ukoliko se stvori mogućnost, odnosno oslobodi odgovarajući broj mjesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 27. 

 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vršit će se na način i u postupku kao i kod njegovog 

donošenja. 

 

Članak 28. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti gradonačelnika Grada Valpova. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik donesen na sjednici  Upravnog 

vijeća održanoj 19. travnja 2011. godine. 

 

 

 

KLASA: 012-04/14-01/3 

URBROJ: 2185/14-4-14/1 

U Valpovu, 05.svibnja 2014.god. 

        Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

            Jozo Bogdanović 

 

 

Na ovaj Pravilnik dobivena je suglasnost Gradskog vijeća Grada Valpova na 11. sjednici, 

održanoj  dana 08. srpnja 2014.godine, KLASA: 601-01/14-01/1, URBROJ:2185/01-1-14-1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

         DJEČJI VRTIĆ 

               M A Z A 

         V A L P O V O 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Valpovo,_______________ 

 

Na temelju članka 35. stavak 1., podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

10/97.,107/07. i 94/13.) te članka 17.  stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića Maza Valpovo (KLASA:012-

03/14-01/1, URBROJ:2185/14-4-14/1 od 03.01.2014.god.) Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Maza 

Valpovo ( u daljnjem tekstu: Vrtić) na sjednici održanoj ____________________2014. godine donosi  

 

 

PLAN  UPISA U VRTIĆ 

 

ZA PEDAGOŠKU 2014./2015. GODINU 

 

 

 

1. Oglas za upise u Vrtić za pedagošku 2014./2015. godinu objavit će se na oglasnoj ploči i web 

stranici Vrtića putem Radija Valpovštine. 

 

2. U Vrtiću upisi će se vršiti u vremenu od 15. do 31. svibnja 2014. godine  i to: 

 

- svakim radnim danom od 07,00 do 15 sati. 

 

Upisi će se vršiti za cjelodnevni desetsatni program te za program Predškole za djecu prije 

polaska u školu, a koja nisu pohađala dječji vrtić. 

 

3. U 2014./2015. godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune postojeći 

kapaciteti. 

 

4. Zahtjev za upis roditelji mogu podići u tajništvu i na web stranicama vrtića. 

 

5. Komisija će rješavati pristigle zahtjeve od 02.do 06. lipnja 2014. godine. 

 

6. Potvrđivanje rezultata upisa izvršit će Upravno vijeće nakon 30.lipnja 2014.god. 

 

7. Kriteriji za upis u vrtić donio je Grad Valpovo  

 

8. Na temelju rezultata upisa  Vrtić se izvijestiti osnivača o planiranoj organizaciji rada za 

pedagošku 2014./2015. godinu radi odobravanja ukupnog opsega programa i potrebnog broja  

i strukture radnika u skladu s propisanim normativima. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

_______________________ 

      Jozo Bogdanović 

 

 

Na ovaj Plan dobivena je suglasnost Gradonačelnika Grada Valpova____________2014. godine, 

KLASA:_________________________; URBROJ:___________________________. 

 

 

PLAN UPISA 



 

BROJ SLOBODNIH  MJESTA PREMA GODINAMA ROĐENJA DJECE 

 

 

Tablica 1. Prema DPS-u 

 

 Godište djece Broj slobodnih mjesta 

DJEČJI VRTIĆ MAZA  

V A L P O V O 

2013. 5 

 2011.-2012. 2 

 2010.-2011. 4 

 2009.-2010. 2 

 2008-2009. 7 

 2007. 0 

 UKUPNO: 20 

 

 

Tablica 2.  Prema sadašnjem stanju 

 

 Godište djece Broj slobodnih mjesta 

DJEČJI VRTIĆ MAZA  

V A L P O V O 

2013. 7 

 2011.-2012. 5 

 2010.-2011. 5 

 2009.-2010. 0 

 2008.-2009. 10 

 2007. 0 

 UKUPNO: 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07. i 94/13.) 

i članka 17.stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića Maza Valpovo osnivač Dječjeg vrtića  Maza Valpova 

________________dana ______________2014. godine donosi 

 

O D L U K U  

 

O  NAČINU  OSTVARIVANJA  PREDNOSTI  PRI  UPISU DJECE 

U  DJEČJI  VRTIĆ  MAZA  VALPOVO 

 

Članak 1. 

 

Pravo upisa u Dječji vrtić Maza Valpovo kojem  je osnivač Grad Valpovo, imaju djeca sa stalnim 

boravkom na području grada Valpova i prigradskih naselja od navršenih dvanaest mjeseci do polaska 

u školu. 

 

Članak 2. 

 

Pri upisu u cjelodnevni desetsatni program prednost imaju: 

 

-djeca s mjestom prebivališta na području grada i prigradskih naselja   20 bodova 

-djeca čija su oba roditelja zaposlena       20 bodova 

-drugo dijete u vrtiću        20 bodova 

-djeca roditelja žrtava i  invalida domovinskog rata    20 bodova 

-djeca iz obitelji s troje ili više djece      15 bodova 

-djeca samohranih roditelja       25 bodova 

-djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu     15 bodova 

-djeca s teškoćama u razvoju (izravan upis) 

-djeca u godini prije polaska u osnovnu školu (izravan upis)  

 

Dječji vrtić je dužan samostalno ili u suradnji s drugim dječjim vrtićima osigurati ostvarenje programa 

Predškole za svu zainteresiranu djecu u godini  prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama  

u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu. 

 

Ako se upišu sva djeca neće se određivati prednost pri upisu. 

 

Članak 3. 

 

Upis djece u kraće i posebne programe provodi se sukladno Pravilniku o upisu djece i načinu 

ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Maza Valpovo. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja, a primjenjivat će se za pedagošku 2014./2015. godinu. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Valpovo, 

 

        OSNIVAČ: 

 

        

          

 

 

 

Na temelju članka _______________ Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maza Valpovo Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Maza 

Valpovo, objavljuje 



 

 

O G L A S  

 

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 

2014./2015. GODINU 

 

 

Zahtjevi za upis primat će se od 15 . do 31. svibnja 2014.godine u prostorijama Dječjeg vrtića 

Maza Valpovo, svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati. 

 

Zahtjev za upis djece  podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Grada 

Valpova i prigradskih naselja za djecu koja navršavaju: 

 

- za jaslice – jednu godinu života do 31.kolovoza 2014.god. 

- za vrtić (cjelodnevni desetsatni program) – od dvije godine života do polaska u školu. 

 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama 

Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveznika korisnika usluga u Dječjem vrtiću 

Maza Valpovo. 

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama 

Pravilnika, a preuzima se u prostorijama tajništva Dječjeg vrtića ili na web stranici: 

http://vrticmazavalpovo.hr . 

 

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom 

obrascu. 

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se prvi puta upisuje u jaslice ili vrtić. 

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu  roditelj je obvezan predati odgojiteljici u 

skupinu prvog dana korištenja programa. 

Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića i web stranici nakon 30.lipnja 

2014. godine. 

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati. 

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana 

iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića. 

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:  

Dječji vrtić Maza Valpovo, Prilaz Crvenom križu 3, 31 550  Valpovo  

 

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: 031/651-451 svakog radnog dana u 

vremenu od 07,00 do 15,00 sati. 

 

       Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

       ______________________ 

              Jozo Bogdanović 

 

           

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ 

     M A Z A 

V A L P O V O 



 

KLASA: 

URBROJ: 

U Valpovu, 

 

Na temelju članka 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (NN 10/97.,107/07.,94/13.), članka ________Pravilnika  o načinu ostvarivanja  

prednosti pri upisu djece u Dječjem vrtiću Maza Valpovo, i prijedloga Komisije/povjerenstva 

za upis djece, Upravno vijeće dječjeg vrtića _________na sjednici održanoj 

___________donijelo je 

 

 

O D L U K U 

 

o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Maza Valpovo za 

pedagošku 2014./2015. godinu 

 

 

1. UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 

- o prihvaćenim 

- i odbijenim zahtjevima za upis djece 

- i o slobodnim kapacitetima  dječjeg vrtića  nakon utvrđenih rezultata upisa 

 

Roditelji/staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u jaslice i dječji vrtić za pedagošku 

2014./2015. godinu dužni su u razdoblju  01. rujna tekuće godine odnosno na početku nove 

pedagoške godine te najkasnije do 15. rujna 2014. godine javiti se u vrtić gdje je dijete 

upisano i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s vrtićem, jer će se u 

protivnom smatrati da su nakon proteka roka odustali od upisa djeteta u jaslice ili vrtić 

 

 

        Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

        _______________________ 

                 Jozo Bogdanović 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

 

Roditelj odnosno skrbnik djeteta nezadovoljan odlukom o upisu li rasporedu svog djeteta 

može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.  

Žalba se podnosi Upravnom vijeću. Odluka Upravnog vijeća je konačna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN UPISA 

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA PREMA GODINAMA ROĐENJA DJECE 



 

 

Tablica 1. Prema DPS-u 

 

 Godište djece Broj slobodnih mjesta 

DJEČJI VRTIĆ MAZA  

V A L P O V O 

2013. 2 

 2011.-2012. 0 

 2010.-2011. 0 

 2009.-2010. 0 

 2008-2009. 5 

 2007. 0 

 UKUPNO: 7 

 

 

Tablica 2.  Prema sadašnjem stanju 

 

 Godište djece Broj slobodnih mjesta 

DJEČJI VRTIĆ MAZA  

V A L P O V O 

2013. 7 

 2011.-2012. 5 

 2010.-2011. 5 

 2009.-2010. 0 

 2008.-2009. 10 

 2007. 0 

 UKUPNO: 27 

 


