
Na temelju članka 15.a,  19. i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 
10/97, 107/07. i 94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, 
URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014),  Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 18. 
sjednici održanoj 4. svibnja 2016. donijelo je 
 

P R A V I L N I K 
o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje 

se postupak upisa djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) i način 
organiziranja i ostvarivanja programa njege, predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi djece predškolske dobi.  
 

Članak 2. 
 U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći programi za djecu predškolske dobi: 
 1. redoviti program – cjelodnevni program 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. program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovnim 
programom – minimalni program predškolskog obrazovanja u trajanju od 250 sati u pedagoškoj godini, 
 
2. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA 
 

Članak 3. 
 Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema Planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu 
donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac ( daljnjem tekstu: Upravno vijeće) uz suglasnost 
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće). 
 Dječji vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati redoviti program predškolskog odgoja za 
djecu s navršenom jednom godinom života, državljane Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine 
Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina), te osigurati prednost pri upisu u redoviti program na način utvrđen 
u članku 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i u članku 3. Odluke Općinskog vijeća osnivača - 
Općine o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Košutica“ Ferdinandovac („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/98). 
 Kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redoviti program – bodovanje, prikazuje se kako 
slijedi: 

RED. 
BROJ 

-1- 

KATEGORIJE DJECE ZA OSTVARENJE PREDNOSTI 
 

-2- 

BROJ 
BODOVA 

-3- 

1. Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 50 
2. Djeca iz obitelji s troje i više djece 30 
3. Djeca zaposlenih roditelja/staratelja jedan zaposlen 50 

oba zaposlena  100 
4. Djeca s teškoćama u razvoju 10 
5. Djeca samohranih roditelja 30 
6. Djeca u udomiteljskim obiteljima 10 
7. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 10 
8. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 30 

  
Dječji vrtić je dužan samostalno osigurati ostvarivanje programa predškole za svu djecu u godini prije 

polaska u osnovnu školu. 
 Dječji vrtić može organizirati posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe te druge programe 
predškolskog odgoja u skladu s interesima i potrebama djece i zahtjevima roditelja, uz suglasnost Općinskog 
vijeća. 
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Članak 4. 

 U skladu s Planom upisa, Dječji vrtić svake godine objavljuje oglas za upis djece radi ostvarivanja 
programa predškolskog odgoja. 
 Upravno vijeće Dječjeg vrtića utvrđuje vrijeme i uvjete upisa u Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić, 
koja se objavljuje na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, oglasnoj ploči Općine, u sredstvima javnog informiranja 
(radio postaja) i na www.ferdinandvac.hr . 
  

Članak 5. 
 Korisnik usluga (roditelj/staratelj) podnosi zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić uz koji prilaže slijedeće 
dokumente u preslikama: 

- Rodni list ili izvadak iz matice rođenih, 
- Potvrdu o mjestu prebivališta djeteta, 
- osobne iskaznice roditelja/staratelja,  
- Potvrdu o statusu zaposlenosti,   
- Potvrdu o statusu djeteta s teškoćama u razvoju, 
- dokaz o statusu poljoprivrednika (OPG), 
- Rješenje o pravu na dječji doplatak, 
- Potvrdu o statusu invalidnosti roditelja/staratelja. 

Rok za podnošenje zahtjeva za upis je najmanje 15 dana od dana objave oglasa za upis. 
 

Članak 6. 
Upis djece u programe Dječjeg vrtića vrši ravnateljica Dječjeg vrtića (u daljnjem tekstu: ravnateljica) ili 

odgojiteljica u Dječjem vrtiću koju ovlasti ravnateljica. 
 

Članak 7. 
Ravnateljica je dužna u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis djece objaviti 

svoju odluku o rezultatima upisa na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, oglasnoj ploči Općine i na 
www.ferdinandvac.hr . 
 

Članak 8. 
 U roku iz prethodnog članka ravnateljica je dužna dostaviti Upravnom vijeću odluku o rezultatima 
upisa, odnosno podatke: 
 - o broju zaprimljenih zahtjeva, 
 - o prihvaćenim zahtjevima za upis djece, 
 - o odbijenim zahtjevima za upis djece – s obrazloženjem, 
 - o raspoloživim kapacitetima Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa. 
  

Članak 9. 
 Korisnik usluga nezadovoljan odlukom o rezultatima upisa ili rasporeda svojeg djeteta može izjaviti 
žalbu Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana objave odluke o rezultatima upisa. 
 

Članak 10. 
 O žalbama rješava Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu. 
 U radu Upravnog vijeća sudjeluje i ravnateljica radi obrazloženja odluke o rezultatima upisa, 
 Upravno vijeće po žalbi može: 
 - odbaciti žalbu kao nepravodobnu, 
 - odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku o rezultatima upisa, 
 - usvojiti žalbu i ukinuti rezultate upisa u dijelu koji se odnosi na žalitelja te samo donijeti odluku o 
upisu odnosno rasporedu djeteta ili pak vratiti ravnateljici na ponovno odlučivanje. 
 Odluka Upravnog vijeća je konačna. 
 O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta. 
 

Članak 11. 
 Djeca upisana u Dječji vrtić slijedom oglasa započinju ostvarivati program od 30. rujna tekuće godine,  
 

http://www.ferdinandvac.hr/
http://www.ferdinandvac.hr/
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Članak 12. 
 Korisnik usluga dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićom u roku od mjesec 
dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine. 
 

Članak 13. 
 Djeca koja po oglasu nisu primljena u Dječji vrtić ili djeca za koju su zahtjevi za upis podneseni nakon 
roka propisanog u oglasu, mogu se, prema odluci ravnateljice, upisivati u Dječji vrtić tijekom pedagoške godine 
ukoliko postoji slobodno mjesto. 
 
 
4.  ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 14. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. 
 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC 

 
KLASA: 601-02/16-01/05 
URBROJ: 2137/15-68-16-1 
Ferdinandovac, 4. svibnja 2016. 
 

       PREDSJEDNIK: 
 

Robert Ščuka, dipl. kateh. 
         
 
 


