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upisu djece 
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 

„Orepčići“ Kraljevica  

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

OREPČIĆI „ Kraljevica  uređuje se postupak upisa i prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić, 

način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja djece, te prava i obveze 

roditelja odnosno skrbnika djece – korisnika usluga u Dječjem vrtiću. 

11.5.2022.  

DJEČJI VRTIĆ „OREPČIĆI“ 

K R A LJ E V I C A 



Na temelju članka 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 

broj 10/97., 107/07 i 94/13) i članka 3. Statuta Dječjeg vrtića, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

„Orepčići“, na sjednici održanoj  11.05.2022. 

PRAVILNIK 

O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U 

DJEČJEM VRTIĆU „OREPČIĆI“ KRALJEVICA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

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

„ OREPČIĆI „ Kraljevica  (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa i prednosti pri 

upisu djece u Dječji vrtić, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja  djece,  

te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika djece – korisnika usluga u Dječjem vrtiću. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

Članak 2. 

U ustanovu se mogu upisati djeca u redovite i posebne  programe  od jedne godine do 

polaska u osnovnu školu. 

 

Članak 3. 

Pedagoška godina započinje 1. rujna  tekuće godine, a završava 31. kolovoza slijedeće 

godine. 

 

Članak 4. 

U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći programi za djecu predškolske dobi:  

1. redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i  

socijalne skrbi djece predškolske dobi (u nastavku teksta: redoviti programi) usklađeni s radnim 

vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djeteta, 

2. Prema dnevnom trajanju programi mogu biti poludnevni u trajanju od 5,5  

sati (program vrtića) i cjelodnevni u trajanju od 10,5 sati  (programi jaslica i vrtića). 

3. program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a za  

djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu, 

4. posebni programi predškolskog odgoja u skladu s potrebama djece i zahtjevima 

roditelja: 

- programi ranog učenja stranih jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, 

dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi programi prema posebnim interesima i 

potrebama djece, 

- drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi predškolskog odgoja u skladu s potrebama 

djece i zahtjevima roditelja. 

 

II.  UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA ( PRIJAVA, ZAHTJEV) 

 

Članak 5. 

 Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se na temelju Odluke o upisu, koju za svaku 

pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost  Osnivača Grada Kraljevice 

(u nastavku teksta: Osnivač). 

            

 

 

 

 



 

Članak 6. 

 U skladu s Odlukom o upisu,  Dječji  vrtić svake godine vrši  OBJAVU UPISA za upis 

djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja. 

 Dječji vrtić  u objavi upisa  daje detaljne podatke o svim programima  i broju djece koju 

upisuje. 

         Objava upisa  se stavlja na mrežne stranice i oglasne ploče Dječjeg vrtića i Osnivača. 

 

Članak 7. 

Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih 

cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. 

 Zahtjev za upis sa dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta (u daljnjem 

tekstu: roditelj) 

 U Zahtjevu roditelj odabire željeni program koji se provodi u Dječjem vrtiću.  

 Roditelj koji prvi put prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati Zahtjev s potpunom 

dokumentacijom. 

 Zahtjeve zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se 

razmatrati. 

 

Članak 8. 

Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u upisnom roku 

predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za svaku slijedeću 

pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića. Uz Zahtjev 

roditelj je dužan dostaviti dokumentaciju sukladno Odluci o upisu. 

Obrazac Zahtjeva izdaje Ustanova. 

Zahtjeve  zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se 

razmatrati. 

Roditelj je dužan podmiriti dječjem vrtiću svoja dugovanja u trenutku predaje Zahtjeva. 

 

                                                          Članak 9. 

Roditelj koji po prvi put prijavljuje dijete za upis podnosi e-Prijavu za upis putem aplikacije 

Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: e- 

Prijava) s odgovarajućom dokumentacijom.  

Roditelj je dužan u upisnom roku predati e-Prijavu s potpunom dokumentacijom.  

E-Prijava zaprimljena izvan roka neće se razmatrati.  

E-Prijava s nepotpunom dokumentacijom bodovat će se na temelju dostavljenih 

dokumenata. 

 

Članak 10.. 

Djeca koriste usluge Ustanove u kontinuitetu od dana potpisa Ugovora o pružanju usluga 

predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: Ugovor) do dana ispisa. 

 

Članak 11. 

Postupak upisa provodi Povjerenstvo za provedbu upisa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 

Povjerenstvo imenuje Upravno vijeće na razdoblje od godine dana.  

Povjerenstvo raspravlja na sjednicama koje saziva predsjednik. Sjednica se može održati 

ako je nazočna većina članova Povjerenstva. 

 Povjerenstvo razmatra zahtjeve za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju 

rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, 

rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, koji 

timski obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim 

stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje. 

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 

 Rad Povjerenstva nadzire ravnatelj. 



                

Članak 12. 

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune 

postojeći kapaciteti Ustanove u skladu sa Državnim pedagoškim standardom. 

  U programe jaslica može se upisati dijete koje će do 31. 08. tekuće godine navršiti godinu 

dana. 

 U programe vrtića može se upisati dijete koje će do 31. 08. tekuće godine navršiti tri 

godine. 

 

III. OSTVARIVANJE REDA PRVENSTVA PRI UPISU 

 

Članak 13. 

Ustanova je dužna sukladno svom kapacitetu organizirati programe predškolskog odgoja i 

osigurati provođenje prednosti pri upisu na način utvrđen Zakonom, Odlukom Osnivača i ovim 

Pravilnikom.  

Članak 14. 

Prednost pri upisu i red prvenstva utvrđuje Osnivač Dječjeg vrtića odlukom o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece. 

Prednost pri upisu djece  ostvaruju dijete koje: 

- zajedno s oba roditelja ima prebivalište na području grada Kraljevice i državljani su 

Republike Hrvatske, 

- dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem (uz samohranog i dijete iz  

jednoroditeljske obitelji)  prebivalište na području grada Kraljevice i državljani su 

Republike Hrvatske, 

- dijete kojemu je dodijeljen skrbnik ili smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno 

njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu 

Kraljevici, 

- dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s 

odobrenim stalnim boravkom 

  

Članak 15. 

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prema sljedećim kriterijima: 

  
RED PRVENSTVA OPIS KRITERIJA BROJ 

BODOVA 

A Svako prijavljeno dijete Sva djeca 1 

B Djeca roditelja žrtava i 

invalida Domovinskog rata 

  2 

C Djeca roditelja koja imaju 

status hrvatskog branitelja 

iz Domovinskog rata 

  1 

D Djeca iz obitelji s troje i 

više djece 

  1 

E Djeca zaposlenih roditelja Oba zaposlena 2 

Jedan zaposlen, drugi 

redovan student 

2 

Jedan zaposlen, drugi 

nezaposlen 

1 

F Djeca s teškoćama u 

razvoju 

  1 

G Djeca samohranih roditelja i 

djeca u udomiteljskim 

obiteljima 

  2 



H Djeca u godini prije polaska 

u školu 

  1 

I Djeca roditelja koji primaju 

dječji doplatak 

  1 

J Prvenstvo iz prethodne 

godine (neupisana djeca na 

listi čekanja) 

  1 

K Djeca s preporukom Centra 

za socijalnu i zdravstvenu 

skrb 

  1 

 

  

L 

Dijete čiji je brat/ sestra već 

upisan/a u traženu ustanovu 

 1 

 

Članak 16. 

Poredak na Listi reda prvenstva utvrđuje se unutar reda prvenstva zbrojem bodova, za 

svako dijete na osnovi kriterija iz čl. 14. ovog Pravilnika. 

 

Članak 17. 

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim 

skupinama ostvaruje dijete s većim brojem bodova. 

 Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na Listi reda prvenstva 

utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem. 

 

Članak 18. 

Roditelj je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za upis priložiti dokaze o činjenicama 

bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu. 

 Za upis djece prilaže se: 

- za dijete : izvadak iz matice rođenih, liječničko uvjerenje, preslika osobne iskaznice 

roditelja ili uvjerenje o prebivalištu, 

- za dokaz prebivališta: potvrda o prebivalištu MUP RH PU Rijeka djeteta i cijele obitelji, 

- za dijete roditelja žrtve, invalida i branitelja iz domovinskog rata: rješenje o statusu 

žrtve, invalida  i branitelje iz domovinskog rata,  

- za dijete oba zaposlena roditelja: Elektronički zapis o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji HZMO, 

- za dijete jednog zaposlenog roditelja i roditelja redovitog studenta, odnosno roditelja 

oba redovita studenta: potvrda o zaposlenju odn. potvrda o statusu redovnog studenta, 

-  dokazi samohranosti: izvadak iz matice rođenih  (ne starije od 6 mjeseci) 

- za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području Grada Kraljevice: 

rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave 

- za korisnike dječjeg doplatka: rješenje Grada Kraljevice o sufinanciranju cijene 

boravka,( nakon potpisivanja Ugovora) 

- ostale dokumente na zahtjev Upravnog vijeća. 

Roditelj je dužan uplatiti beskamatni predujam u visini iznosa sudjelovanja roditelja korisnika 

usluga i to u razdoblju od 1. do 10. rujna tekuće godine kao potvrdu upisa djeteta.   

 

Članak 19. 

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj prilaže: 

 - 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, 

 - potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja, 



- potvrdu o radnom statusu roditelja, rješenje o invalidnosti, rješenje centra za socijalnu 

skrb o pravu na pomoć, dokumentaciju o razvojnom statusu djeteta i drugim činjenicama bitnim 

za ostvarivanje prednosti pri upisu. 

         Postupak se smatra pokrenutim u trenutku predaje urednog zahtjeva vrtiću.                                          

                                                             

Članak 20. 

Roditelj može odustati od zahtjeva. To može napraviti izričito, davanjem propisane izjave 

volje da odustaje od zahtjeva, a može odustati i prešutno, tj. da se iz njegovog ponašanja može 

zaključiti da je odustao od zahtjeva. 

Tada se donosi rješenje o obustavi postupka. 

 

IV. UPISNI POSTUPAK 

 

Članak 21.               

Ukoliko roditelj ispunjava uvjete za upis zahtjev se usvaja, a ako ne ispunjava uvjete iz 

ovog Pravilnika zahtjev se odbija. 

 

Članak 22. 

 Na temelju podataka Povjerenstva o broju upisane djece i ostalih podataka Upravno vijeće 

donosi Odluku o upisu. 

Članak 23. 

Temeljem integracije sa sustavom e-Građani i privole roditelja, e-Prijava preuzima 

određen skup podataka (dokumentacija o djetetu i roditeljima, dokaz o statusu žrtve i invalida 

domovinskog rata, dokaz o prebivalištu, dokaz o zaposlenju i dr.) dok je ostalu dokumentaciju koja 

se traži prema članku 18. ovoga Pravilnika potrebno posebno učitati i priložiti uz e-Prijavu.  

Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.  

 

Članak 24. 

 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 25. 

 Djeca upisana u Dječji vrtić slijedom javne objave, odnosno donesene Odluke započinju 

ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine. 

 

Članak 26. 

 Roditelj je dužan sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem u roku od 

mjesec dana od dana donošenja Odluke o upisu, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine. 

 

Članak 27. 

 Djeca koja po zahtjevu o upisu nisu primljena u Dječji vrtić ili djeca za koju su zahtjevi za 

upis podneseni nakon roka propisanog, mogu se, prema odluci Upravnog vijeća, upisivati u Dječji 

vrtić tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto ili odabirom drugog programa. 

 

V.  OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA  KORISNIKA USLUGA DJEČJEG 

VRTIĆA 

 

Članak 28. 

 Roditelj ima pravo: 

 - prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s programom za dijete i uvjetima pod 

kojima se on ostvaruje  te s tim u svezi pravima i obvezama korisnika usluga, 



 - putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o razvoju 

i napredovanju djeteta, te biti uključen u različite oblike suradnje roditelja i Dječjeg vrtića, 

 - podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Dječjeg vrtića radi ostvarivanja i zaštite 

pojedinačnih prava i potreba djeteta, 

 - sudjelovati u planiranju, realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnog programa za 

dijete, 

 - sudjelovati u upravljanju Dječjim vrtićem na način utvrđen Zakonom i Statutom Dječjeg 

vrtića, birati i biti biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Dječjeg 

vrtića. 

 

Članak 29. 

 Roditelj je dužan: 

- prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom 

sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena 

zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, 

- predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta 

koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom 

ostvarivanja programa, 

- pravovremeno izvješćivati Dječji vrtić o promjenama razvojnog statusa djeteta i 

surađivati s Dječjim vrtićem u postupcima izmjena programa, 

 - za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje 

tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, obaviti potrebne pretrage i pribaviti 

mišljenja nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i utvrđivanju 

novog prilagođenog individualiziranog programa, ako je to u interesu razvojnih potreba i 

sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu,  

- osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti 

odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio, 

 - izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka 

djeteta,  

 - ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu 

nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno 

pohađati Dječji vrtić, 

- nakon izbivanja djeteta iz Dječjeg vrtića zbog drugih razloga u trajanju duljem  od 60 

dana dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo 

da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić, 

 - odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim 

vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta, 

 - najkasnije do 10-og u mjesecu uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni 

programa, 

 - dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića najkasnije 15 

dana prije ispisa, te dokazati podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa, 

 - izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Dječjeg vrtića. 

 

Članak 30. 

 Dječji vrtić je dužan:  

 - ustrojiti rad s djecom u jasličnim i vrtićnim odgojnim skupinama sukladno propisanom 

programu i standardu predškolskog odgoja, 

 - surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta, 

- osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u upravljanju 

Dječjim vrtićem sukladno zakonu i Statutu Dječjeg vrtića, 

 - omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga podnošenjem žalbe odnosno 

zahtjeva Upravnom vijeću, 

 - upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić pridržava pravo preraspoređivanja djeteta iz 

jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu i  organiziranja programa za vrijeme lipnja, srpnja i      




