
Temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 17. Statuta Dječjeg vrtića “Orepčići” Kraljevica i
članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću „Orepčići“ Kraljevica, uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće donosi

ODLUKU
o upisu djece u Dječji vrtić „Orepčići“ za pedagošku godinu 2021./2022.

Članak 1.
Odlukom o upisu djece u Dječji vrtić „Orepčići“ za pedagošku godinu 2021./2022. (u daljnjem
tekstu: Odluka) uređuje se razdoblje upisa, programi u koje se provode upisi, uvjeti i druge
relevantne odredbe za upis djece u Dječji vrtić „Orepčići“ Kraljevica (u daljnjem tekstu: Dječji
vrtić).
Dječji vrtić upisuje djecu na slobodna, upražnjena mjesta.

Članak 2.
Upisi za pedagošku godinu 2021./2022. ostvarivat će se kako slijedi:

1. od 17. svibnja 2021. godine do 21. svibnja 2021. godine za polaznike Dječjeg vrtića
koji obnavljaju upise,

2. od 23. svibnja 2021. godine do 28. svibnja 2021. godine za djecu koja se po prvi puta
upisuju u Dječji vrtić.

Upisi će se realizirati od 8 do 17 sati u Dječjem vrtiću, Faranski progon 12, Kraljevica.
Postupak upisa provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnateljica Dječjeg vrtića.

Članak 3.
U Dječji vrtić upisuju se djeca od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu, a
koja imaju prebivalište na području Grada Kraljevice, a djeca iz ostalih općina i gradova
upisuju se na upražnjena mjesta.
Upisi za program predškole i kraće programe, ostvarivat će se tijekom godine.

Članak 4.
Dječji vrtić upisuje djecu u sljedeće programe:

- cjelodnevni program (10,30 sati) jaslica
- cjelodnevni program (10,30 sati) vrtića.

Programi se ostvaruju u šest odgojnih skupina čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim
pedagoškim standardom.

Članak 5.
Prednost pri upisu djecu ostvaruje se sukladno Zakonu i Pravilniku.
Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim
skupinama ostvaruje dijete s većim brojem bodova.
Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na Listi reda prvenstva utvrđuje
se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

Članak 6.
Prednost pri upisu djece u redovite programe vrtića imaju djeca s prebivalištem u Gradu
Kraljevici.
Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području Grada Kraljevice sudjeluju u plaćanju
ekonomske cijene sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića “Orepčići”
Kraljevica.
Roditelji koji nemaju prebivalište na području Grada plaćaju punu ekonomsku cijenu.



Članak 7.
Red prvenstva pri upisu utvrđen je sukladno Pravilniku, a boduje se na način kako slijedi:

- svako prijavljeno dijete ostvaruje 1 bod,
- djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 2 boda,
- djeca roditelja koji ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 1 bod,
- djeca iz obitelji s troje ili više djece 1 bod,
- za svako dijete iz obitelji koje pohađa vrtić 1 bod
- djeca zaposlenih roditelja:

oba zaposlena roditelja: 2 boda,
jedan roditelj zaposlen, a drugi redovan student 2 boda,
jedan roditelj zaposlen, a drugi nezaposlen 1 bod,

- djeca s teškoćama u razvoju 1 bod,
- djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima 2 boda,
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 1 bod,
- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod,
- prvenstvo iz prethodne godine 1 bod,
- djeca s preporukom Centra za socijalnu i zdravstvenu skrb 1 bod.

Članak 8.
Prijava za vrtić ispunjava se na obrascima koje roditelji dobivaju u vrtiću.
Uz obrasce, roditelji prilažu i dokumentaciju kako slijedi:

- liječničku potvrdu za novoupisanu djecu,
- rješenje o kategorizaciji, odnosno medicinsku dokumentaciju za djecu s teškoćama u

razvoju,
- presliku osobne iskaznice ili potvrda prebivališta za dijete i roditelja ( ako nema

prebivalište onda potvrda o boravištu)
- rješenje o udomiteljstvu za djecu iz udomiteljske obitelji,
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji za zaposlene roditelje,

- potvrdu Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje,
- potvrdu fakulteta za redovne studente,
- rješenje o dječjem doplatku za 2021. godinu,
- rješenje i preporuka Centra za socijalnu i zdravstvenu skrb,
- rješenje Ministarstva obrane o statusu invalida ili branitelja iz domovinskog rata,
- preslika rodnog lista za samohrane roditelje,
- preslike rodnih listova za svu djecu u obitelji.

Članak 9.
Odluku o upisu donosi Upravno vijeće.
Roditelj nezadovoljan Odlukom o upisu ili rasporedu svojeg djeteta može podnijeti pisani
prigovor Ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.
Ravnatelj Rješenjem odlučuje o prigovoru.
Protiv Rješenja Ravnatelja roditelj može pokrenuti upravni spor.

Članak 10.
Odluka o upisu djece objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića i na web
stranici Grada Kraljevice 07.06.2021. godine.
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