
 Na temelju članka 35. stavak 1. čl. 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(„Narodne novine“ br. 10/97 i 107/07) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „PČELICA“ Vrgorac 

nakon pribavljene suglasnosti Grada Vrgorca (u daljnjem tekstu: Osnivač) dana  14.lipnja 

2017.godine na svojoj 28 sjednici donosi 

 

PRAVILNIK O UPISU DJECE U VRTIĆ 

 
 

I. OPĆE ODREDBE  

 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić „PČELICA“,  Vrgorac ( u daljnjem 

tekstu Pravilnik ), uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić „PČELICA“, Vrgorac ( u 

daljnjem tekstu Vrtić ). 

 

Članak 2. 

 

 U Vrtić se upisuju djeca u dobi od navršene jedne godine života ( do 31.08. tekuće 

godine ) do polaska u osnovnu školu i to: 

 a) djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području osnivača Vrtića ( Grad Vrgorac) 

 b) djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području osnivača Vrtića, pod uvjetom da 

ima slobodnog mjesta i uz plaćanje pune ekonomske cijene boravka djeteta u vrtiću (osobno 

roditelj ili uz subvenciju nadležne jedinice lokalne samouprave) 

 

 

II. JAVNI NATJEČAJ  

  

 

Članak 3. 

 

Upravno vijeće imenuje Povjerenstvo za upis djece u vrtić (u daljnjem tekstu 

Povjerenstvo) koje ima 5 članova i to: ravnatelj vrtića, predsjednik Povjerenstva i  4 člana: 

pedagog, predstavnik roditelja i dva odgojitelja. 

Povjerenstvo, temeljem odluke Upravnog vijeća vrtića, raspisuje javni natječaj za upis 

djece u vrtić za narednu pedagošku godinu. 

Javni natječaj objavljuje se na vratima vrtića i njegovih područni vrtića, kao i na lokalnoj 

radio stanici i web stranicama Grada Vrgorca, tijekom svibnja i traje najmanje 10 dana. 

Javni natječaj sadrži: 

- uvjete i kriterije za upis u vrtić, 

- rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva, 
- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja i gdje će biti objavljeni, 

- popis dokumentacije koja se prilaže 

- vrstu programa za koju se upis vrši 

- način ostvarivanja i zaštite prava učesnika u postupku upisa 

 

 

Članak 4. 

 



 Dokumentacija koju je potrebno priložiti za sudjelovanje na natječaju: 

 

1. zahtjev za upis 

2. preslika osobne iskaznice oba roditelja 

3. preslika rodnog lista djeteta ili izvoda iz matične knjige rođenih 

4. potvrda o zaposlenju roditelja  

5. dokaz o statusu roditelja invalida Domovinskog rata 

6. potvrda škole/fakulteta da je roditelj učenik/redovni student 

7. preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu 

8. preslika zdravstvene dokumentacije za dijete s teškoćama u razvoju ( specijalistički 

nalazi, rješenje ovlaštenih službi ) 

9. liječničko uvjerenje pedijatra (dostaviti najkasnije do polaska djeteta u vrtić) 

 

Članak 5. 

 

 Povjerenstvo je dužno po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis objaviti rezultate 

na oglasnoj ploči Vrtića, a najkasnije do 15. lipnja tekuće godine. 

 

 

III. POSTUPAK UPISA 

 

 

Članak 6. 

 

 Prednost pri upisu djece u redovni program vrtića, u skladu s Zakonom o 

predškolskom odgoju i naobrazbi i dodatnim kriterijima, u slučaju prijave većeg broja djece 

od kapaciteta Vrtića, ostvaruju djeca: 

1. djeca roditelja invalida Domovinskog rata, 10 bodova 

2. djeca s oba zaposlena roditelja, 15 bodova 

3. djeca samohranog zaposlenog roditelja, 15 bodova 

4. djeca samohrani nezaposleni roditelj, 3 boda 

5. djeca koje živi s jednim zaposlenim roditeljem, 10. bodova 

6. djeca jednog zaposlenog roditelja. 7 bodova 

7. svako malodobno dijete u obitelji, 3 boda 

8. djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, 15 

bodova 

      9.  djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, 3 boda 

    10.  djeca koja već pohađaju vrtić, 3 boda 

 

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, za upis u isti program i istu odgojnu skupinu, 

prednost ostvaruje dijete starije kronološke dobi. 

 

                                                               Članak 7. 

Djeca koja se tijekom pedagoške godine ispišu iz programa Vrtića, a žele se ponovo 

upisati u novoj pedagoškoj godini, ne ostvaruju prednost pri upisu. 

Iznimno,  ako je dijete ispisano iz opravdanih razloga ( bolest, preseljenje ), može biti 

upisano na listu čekanja, o čemu odlučuje Povjerenstvo. 

Roditelji djece na listi čekanja koji odbiju ponuđeno mjesto u tijeku godine u dječjem 

vrtiću brišu se s liste čekanja. 

 



 

 

Članak 8. 

 

 Zahtjevi za upis djece koja do početka nove pedagoške godine neće navršiti 12 mjeseci 

života (prijava za jaslice), odnosno 3 godine života (prijava za vrtić) neće biti razmatrani. 

Razmatranje će biti u skladu sa čl. 14 ovog Pravilnika. 

 

Članak 9. 

 

 

 Djeca s teškoćama u razvoju koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće te postojeće 

potrebne specifične uvjete mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini, a 

uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće , mogu se upisati izravno u redovnu skupinu 

bez obzira na ostale prednosti, ako su dobnog uzrasta najmanje dvije godine prije polaska 

u osnovnu školu. 

 Za ostvarivanje prednosti iz stavka 1. ovog članka potrebno je priložiti presliku 

medicinske dokumentacije o zdravstvenim smetnjama. 

Sukladno Državno pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, u odgojno-

obrazovne skupine s redovitim programom uključuju se, na temelju mišljenja stručnog 

povjerenstva (osnovanog po propisima iz socijalne skrbi), mišljenja stručnih suradnika 

(pedagoga), ravnatelja vrtića kao i odgovarajućih medicinskih i drugih nalaza, mišljenja i 

rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka, i to: 

- djeca s lakšim teškoćama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće, uz osiguranje 

potrebnih specifičnih uvjeta mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u 

skupini, a uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće, osim lakših poremećaja 

glasovno-govorne komunikacije; 

- djeca s težim teškoćama uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta, ako je nedovoljan 

broj djece za ustroj odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom. 

 

Lakšim teškoćama smatraju se: 

- slabovidnost, 

- nagluhost, 

- otežana glasovno-govorna komunikacija, 

- promjene u osobnosti djeteta uvjetovane organskim čimbenicima ili psihozom, 

- poremećaji  u ponašanju i neurotske smetnje (agresivnost, hipermotoričnost, 

poremećaji hranjenja, enureza – noćno mokrenje, enkompreza – nekontrolirano 

pražnjenje crijeva, respiratorne afektivne krize), motorička oštećenja (djelomična 

pokretljivost bez pomoći druge osobe), 

- djeca sa smanjenim intelektualnim sposobnostima (laka mentalna retardacija). 

 

Težim teškoćama smatraju se: 

- sljepoća, 

- gluhoća, 

- potpuni izostanak govorne komunikacije, 

- motorička oštećenja (mogućnost kretanja uz obveznu pomoć druge osobe ili 

elektromagnetskog pomagala), 

- djeca značajno sniženih intelektualnih sposobnosti, 

- autizam, 



- višestruke teškoće (bilo koja kombinacija navedenih težih teškoća, međusobne 

kombinacije lakših teškoća ili bilo koja lakša teškoća u kombinaciji s lakom 

mentalnom) retardacijom. 

 

 

 

Članak 10. 

 

 Roditelj, odnosno skrbnik, nezadovoljan rješenjem upisa ili smještajem svog djeteta, 

može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana oglašavanja 

rezultata. 

 

Članak 11. 

 

 O žalbama odluku donosi Upravno vijeće Vrtića u roku od 15 dana od dana isteka 

roka za predaju žalbi. U radu Upravnog vijeća sudjeluje i predsjednik Povjerenstva, ali 

bez prava odlučivanja. 

 Upravno vijeće po žalbi može: 

- odbiti žalbu kao nepravodobnu 

- odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Povjerenstva 

- usvojiti žalbu i ukinuti odluku Povjerenstva, te samo donijeti odluku o smještaju 

djeteta ili vratiti Povjerenstvu na ponovno odlučivanje. 

 

Odluka Upravnog vijeća je konačna. 

O svojoj odluci Upravno vijeće pismeno izvješćuje roditelja ili skrbnika. 

 

Članak 12. 

 

 Djeca upisana u Vrtić slijedom natječaja započinju ostvarivati cjeloviti program od 

prvog ponedjeljka u rujnu tekuće godine, ako drukčije nije utvrđeno aktom osnivača ili 

ugovorom s roditeljem, odnosno skrbnikom djeteta. 

 

Članak 13. 

 

 Roditelj, odnosno skrbnik dužan je zaključiti ugovor o ostvarivanju cjelovitog 

programa u Vrtiću u roku od 15 dana od dana kada je dijete počelo koristiti isti. 

 

 

 

Članak 14. 

 

 Djeca koja po natječaju nisu primljena u Vrtić vode se na listi čekanja, te se upisuju u 

Vrtić tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajuće mjesto ili broj mjesta u odgojnim 

skupinama ili se prošire kapaciteti Vrtića. 

 Odluku o upisu donosi povjerenstvo prema listi prioriteta. 

 U slučajevima iz prethodnog stavka, a pod uvjetom da nema djece na listi čekanja, u 

Vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji nisu sudjelovali u postupku za 

prijem po natječaju. 

 

 



 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 15. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Vrtića dana  14.lipnja 2017.godine. 

 

 

Klasa: 601-07/17-01/01 

Urbr.: 2195/01-222-02-17-01 

 

Vrgorac, 14.lipnja 2017.  

 

 

 

 

                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                      Ivan Šarić 

                                                                      ____________ 

 

                                                                           

 

 

 



 

  Na temelju članka 35. stavak 1. čl. 4.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( 

„Narodne Novine” br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „PČELICA“ Vrgorac 

nakon pribavljene suglasnosti Grada Vrgorca dana  25. srpnja 2019. godine na svojoj 

5.sjednici održanoj 08.08.2019 god. donosi 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU DJECE 

U VRTIĆ 

 

 

Čl.1 
U Pravilniku o upisu djece u vrtić, klasa:601-07/17-01/01, urbroj:2195/01-222-02-17-01 od 

14 lipnja 2017 god. U članku 9. dodaju se novi stavci 

 

Za dijete  koje prema mišljenju stručnog tima pokazuje  teškoće  provodi se pedagoška 

opservacija u trajanju od 3 (tri) mjeseca. O duljini dnevnog odnosno tjednog boraka djeteta u 

vrtiću za vrijeme opservacije odlučuje stručni tim Vrtića. 

Pedagoška opservacija može se u opravdanim razlozima produljiti. Odluku o produljenju 

opservacije donosi ravnatelj na prijedlog stručnog tima. 

Duljinu trajanja boravka u odgojnoj skupini nakon pedagoške opservacije određuje u svakom 

pojedinom slučaju stručni tim zavisno o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta. 

Opservacijski tim čine stručni tim vrtića, ravnateljica i odgojitelji skupine. 

 

Čl.2. 

 

Sve ostale odredbe Pravilnika iz čl. 1. ove odluke ostaju na snazi i dalje 

 

 

Čl.3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči vrtića 

 

 

KLASA: 601-05/19-01/21 

URBROJ: 2195/01-222-01-19-1 

 

Vrgorac, 08.08. 2019. god                             Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                                           Ivan Šarić 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  


