
DJEČJI VRTIĆ MALI ISUS 

Don Klementa Tadina 17 

KAŠTEL KAMBELOVAC 

tel: 021/ 262 152 

e-mail: dvmisus@gmail.com 

www.dvmi.hr 

                        OBAVIJEST O UPISU DJECE 

 u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS 

  

DJEČJI VRTIĆI MALI ISUS, Don Klementa Tadina 17, Kaštel Kambelovac(dalje u tekstu: 

Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja 

  

od 18. svibnja do 29. svibnja 2020. godine 

  

i to za ostvarivanje sljedećeg programa: 

  

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU 

1. za djecu koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju tri godine pa do polaska u školu  

- u 6-satni program (od 7.30 do 13.30 sati) 

 

DJEČJI VRTIĆI MALI ISUS PODRUŽNICA KOŠUTE, Vukovarska 67, Trilj (dalje u 

tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i 

obrazovanja 

od 18. svibnja do 29. svibnja 2020. godine 

  

i to za ostvarivanje sljedećeg programa: 

  

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU 

1. za djecu koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju tri godine pa do polaska u školu  

- u 6-satni program (od 7.30 do 13.30 sati) 
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DJEČJI VRTIĆI MALI ISUS PODRUŽNICA METKOVIĆ, Tina Ujevića 8, Metković 

(dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i 

obrazovanja 

od 18. svibnja do 29. svibnja 2020. godine 

  

i to za ostvarivanje sljedećeg programa: 

  

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU 

1. za djecu koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju tri godine pa do polaska u školu  

- u 6-satni program (od 7.00 do 13.00 sati) 

 

 

   

 II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS 

 

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja: 

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću ina web stranici)  

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta  

3. dokaz o prebivalištu oba roditelja, odnosno presliku osobne iskaznice roditelja 

4. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u  

vrtić, zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno ( ili kopija knjižice cjepljenja) 

5. preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak 

6. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić 

 

 

 III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME 

 

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području 

Grada Kaštela, Košuta i Metkovića za upis djece u redovit program prednost će, sukladno 

odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati 

djeca:  

1. za dijete roditelja koji žele katolički odgoj (zaokruži)  

2. za dijete roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić (dokaz postoji 

u vrtiću) 



3. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: preslika pravomoćnog rješenja o 

statusu invalida Domovinskog rata 

4. za dijete oba zaposlena roditelja elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a 

za oba roditelja (i za roditelje na  stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa) 

ne starije od 30 dana do početka upisa. 

- elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za jednog roditelja (ne starije od 30 

dana do početka  upisa) 

- potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika za tekuću akademsku godinu ili 

tekuću   školsku godinu 

      - rješenje HZZO-a o priznaju prava na rodiljni ili roditeljski dopust, koji traje do 31.03. 

naredne  godine  za jednog roditelja 

5. za dijete zaposlenog samohranog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te 

dokazi o samohranosti: preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, preslika rodnog lista 

djeteta u koji nije upisano ime oca, preslika izvatka iz matice rođenih za roditelja koji nije bio 

u braku, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (roditelj lišen 

poslovne sposobnosti, oduzeto mu pravo na roditeljsku skrb, na dugotrajnom liječenju) 

6. za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o 

zaposlenju roditelja, preslika presude o razvodu braka ili dokaz da je parnica u tijeku ili drugi 

dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu. 

 7. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: 

preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj  

8. 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, 

9. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o priznavanju prava na dječji 

doplatak (i potvrda o predanom zahtjevu za priznavanje prava na dječji doplatak i nadalje) 

10. za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra 

za socijalnu skrb 

 

 IV. OBJAVA REZULTATA UPISA 

      

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene 

dokumentacije. 



Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića. 

8.lipnja 2020. 

  

 V. UPIS 

  

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim 

vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno 

najkasnije do 1. rujna 2020.  

Dijete se uključuje u program početkom  pedagoške godine od 1. rujna 2020. odnosno kako je to 

utvrđeno ugovorom. 

Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto 

u dječjem vrtiću. 

  

KLASA: 601-02/20-06/01 

URBROJ: 2134/01-10-3-01-20-01 

Kaštel Kambelovac, 12. travnja 2020. 

  

RAVNATELJICA 

  

Marina Grmoja, s.Martina  

 


