
Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 

94/13), članka 18 Statuta i članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Petar Pan Satnica Đakovačka, Upravno vijeće Ustanove 

Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka 11.svibnja 2020. donosi Odluku o upisu djece za 

pedagošku godinu 2020./2021. godinu i  objavljuje 

 

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ 

 ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. GODINU 

 

Zahtjevi za upis u vrtić primat će se od  25. svibnja 2020. godine do 8.lipnja 2020.godine u 

prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka svakog 

radnog dana od 8.00 do 15.00 sati. Roditelji/skrbnici za upis i korištenje usluga vrtića 

dostavljaju potrebitu dokumentaciju osobno.  

 

Javnom objavom objavljuje se upis u sljedeće programe:  

- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi  djece rane i predškolske dobi (program vrtićke dobi za dijete koje do 

31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života) 

 

I. PRAVO I PREDNOST ZA UPIS 

Pravo na upis ostvaruje dijete koje:  

- zajedno s  oba roditelja ima prebivalište na području Općine Satnica Đakovačka 

- dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište na području Općine 

Satnica Đakovačka 

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

njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području 

Općine Satnica Đakovačka 

- Ukoliko nema djece na Listi čekanja s područja Općine Satnica Đakovačka koja 

ispunjavaju uvijete, tada se mogu upisati djeca koja zajedno s jednim ili oba roditelja 

nemaju prebivalište na području Općine  Satnica Đakovačka.  

 



Djeca se upisuju u Dječji vrtić uz primjenu kriterija za ostvarivanje prednosti, sukladno 

odredbama Pravilnika o upisu djecu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću Petar Pan Satnica Đakovačka. 

 

Kriterij za upis ostvaruje se na način da se za svaku utvrđenu prednost utvrdi 

određeni broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se pojedina 

prednost dokazuje i to prema sljedećoj tablici:  

 

Prednost pri upisu djece u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu 

 

 

Imaju djeca roditelja žrtava i invalida 

domovinskog rata 

 

 

IZRAVAN UPIS 

 

Djeca iz obitelji s troje ili više djece 

 

 

PO DIJETETU 1 

 

Djeca zaposlenih roditelja, 

 

OBA ZAPOSLENA 20 

 

JEDAN ZAPOSLEN 10 

 

Djeca s teškoćama u razvoju 

 

 

IZRVAN UPIS 

 

Djeca samohranih roditelja i djeca u 

udomiteljskim obiteljima 

 

ZAPOSLEN 20 

 

NEZAPOSLEN 10 

 

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 

 

  

4 

  



Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 

 

2 

 

 

 

 

Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića 

svojim aktom. 

 

Bodovi utvrđeni po kriterijima iz članka 5. ovoga Pravilnika se zbrajaju i na temelju ukupnog 

broja bodova utvrđuje se lista prednosti na koju se redom stavljaju zahtjevi podnositelja/ica 

od većeg broja do najmanjem. 

Ukoliko dvoje djece ili više ostvaruju jednak broj bodova, a ostvareni kriterij (zaposlenost, 

dijete pred polazak u školu, troje ili više malodobne djece, socijalni i zdravstveni uvjeti, 

doplatak za djecu) prednost ostvaruje prema sljedećem poretku:  

- upisan/a brat ili sestra u vrtić 

- veća kronološka dob (od starijeg prema mlađem)  

Za djecu koja nisu primljena po Javnoj objavi zbog neispunjena uvjeta starosti 

(navršene 3 godine života do 31. kolovoza tekuće godine) utvrđuje se Lista čekanja i 

mogu se primiti tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u 

Dječjem vrtiću.  

 

Prosudbu uključivanja djece s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovne programe 

donosi stručni tim Dječjeg vrtića. 

Za dijete s teškoćama u razvoju provodi se opservacija u trajanju od 3 mjeseca. O 

duljini dnevnog, odnosno tjednog boravka djeteta u Dječjem vrtiću za vrijeme 

opservacije odlučuje opservacijski tim u dogovoru s roditeljem prema psihofizičkom 

statusu i potrebama djeteta.  

Za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom odluku donosi upravno vijeće 

Dječjeg vrtića. 

 



II. DOKUMENTACIJA ZA VRTIĆ  

 

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

bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

-za dijete: izvadak iz matice rođenih, liječničko uvjerenje 

-za dokaz prebivališta: potvrda prebivališta MUP RH PU Đakovo  

- za članove zajedničkog kućanstva  

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

domovinskog rata 

-za dijete zaposlenog/ih roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju i prosjek neto plaće 

za zadnja tri mjeseca, presliku prijave HZMO i HZZO-u ili potvrda o podacima iz matične 

evidencije HZMO za novozaposlene unutar 3 mjeseca prije ili u tijeku upisnog roka 

-za dijete nezaposlenog roditelja: potvrda HZZZ ili potvrda o podacima iz matične 

evidencije HZMO 

-za dijete samohranog roditelja: izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 

mjeseci) i smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili 

rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena 

alimentacija)  

-za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jedno roditeljska obitelj):izvadak iz matice 

rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci) i presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da 

drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu  

-za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece: rodni listovi za svu djecu 

-za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: rješenje/ potvrda 

Centra za socijalnu skrb 

-za dijete korisnika doplatka za djecu: rješenje o priznavanju prava na doplatak za 

dijete 

-za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić: preporuka 

Centra za socijalnu skrb-za dijete s teškoćama u razvoju: rješenje/nalaz i mišljenje 

Centra za socijalnu skrb, medicinska dokumentacija 

 

III. REZULTATI UPISA 



Na temelju dostavljenih podataka , ravnatelj donosi pojedinačna rješenja o upisu djece 

u Dječji vrtić. 

Rezultati upisa se objavljuju javno na Dječjem vrtiću Petar Pan Satnica Đakovačka u 

obliku privremene liste koja sadrži:  

- redni broj 

- šifru djeteta 

- ukupan broj bodova  

- podatke o odbijenim zahtjevima nakon utvrđenih rezultata upisa 

Roditelj / skrbnik nezadovoljan rješenjem o upisu svoga djeteta može uputiti žalbu 

Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana primitka rješenja 

Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi, utvrđuje se 

Konačna lista o upisu. 

Konačna lista upisa objavljuje se na javno oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Petar Pan 

Satnica Đakovačka i sadrži:  

- redni broj 

- šifru djeteta 

- ukupan broj bodova  

- podatke o odbijenim zahtjevima nakon utvrđenih rezultata upisa 

Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis koristit će se samo u svrhu upisa djeteta u 

vrtić. 

 

Dječji vrtić zadržava pravo provjere istinitosti danih podataka. Ukoliko se ne utvrdi 

vjerodostojnost podataka, otkazat će se pružanje usluga korisnika.  

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Božana Rogalo  


