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OBAVIJEST O PROVOĐENJU POSTUPKA 

UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA  

DJEČJEG VRTIĆA ANA 

za pedagošku godinu 2019./20. 

U Vrtić se upisuju djeca od navršene treće godine života  do  godine prije polaska u školu. 

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno sa djetetom imaju prebivalište na 

području Općine Dicmo. 

Prijave za upis djece primat će se u prostorijama vrtića od  6. svibnja (ponedjeljak) do 

17. svibnja (petak) 2019. godine svakim radnim danom u vremenu od 08.00 - 14.00 sati u 

prostorijama dječjeg vrtića.  

Pri prijavi za upis djeteta u Vrtić potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 

1. Zahtjev za upis djeteta u vrtić za 2019./2020.pedagošku godinu (može se dobiti u 

Vrtiću ili na web stranici) 

2. Rodni list (preslik rodnog lista) i OIB djeteta 

3. Preslike osobnih iskaznica roditelja iz kojih je vidljivo prebivalište na području 

Osnivača Dječjeg vrtića Ana 

4. Potvrdu o zaposlenosti roditelja (ne starije od 30 dana do dana početka upisa) 

- potvrda se uzima na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (odnosi se i na 

roditelje na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa) 

- za studente potvrdu visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta za tekuću 

akademsku godinu                                                                                

5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i procijepljenosti 

predškolskog djeteta prije upisa u predškolsku ustanovu (izdaje nadležni liječnik – 

pedijatar djeteta) 

6. Za djecu s teškoćama u razvoju nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za 

socijalnu skrb / Zavoda za vještaćenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 

oosba s invaliditetom i odluka drugog nadležnog tijela 

Prijava se ne može obaviti bez potpune dokumentacije. Prednost pri upisu imaju djeca: u 

godini prije polaska u školu,  djeca oba zaposlena roditelja, djeca invalida Domovinskog rata 

ako je drugi supružnik zaposlen (dokaz: drugostupanjsko rješenje o invalidnosti) i drugi 

prema kriterijima Pravilnika o upisu. 



Za djecu koja već pohađaju vrtić potrebno je obnoviti upis kod odgajatelja. 

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića  najkasnije do 15.lipnja 2019.godine. 

Rezultati upisa djece u programe predškolskog odgoja biti će objavljeni putem 

identifikacijskog broja kojeg će roditelji dobiti pri predaji zahtjeva za Upis. 

Na odluku upisne komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti 

Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i 

web stranici Vrtića. Žalbe se zaprimaju u Vrtiću. O žalbi odlučuje Upravno vijeće vrtića. 

 

 

 

 

 


