
UPISI UDJEČJI VRTI Ć LASTAVICA 

Poštovani roditelji! 

Obavještavamo Vas da će se upis djece u programe ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja  za pedagošku godinu 
2016/2017. g. u Dječjem vrtiću LASTAVICA provoditi u 
razdoblju od 1. do 15. lipnja 2016. godine. 

Zahtjevi za upis zaprimati će se svakog radnog dana, u 
vremenu od 8:00 do 12:00 sati, u uredu ravnateljice Dječjeg 
vrtića „Lastavica“, I. G. Kovačića 81. 

Objava rezultata upisa biti će 20. lipnja 2016. godine na 
oglasnoj ploči Vrtića 

Sklapanje ugovora i inicijalni intervju biti će 29. i 30. lipnja 
2016. g. prema rasporedu Vrtića. 

Sve dodatne informacije možete zatražiti na tel: 051 854 295 i 
mobilni 098 348 138. 

Potrebno je popuniti "Zahtjev za upis u DV „Lastavica" i 
"Upitnik o djetetu" koje možete preuzeti na Internet stranici 
Dječjeg vrtića Lastavica  i priložiti svu relevantnu 
dokumentaciju navedenu u zahtjevu za upis. 

U NASTAVKU OBAVIJESTI PROČITAJTE SVE O UPISIMA  

 

        Ravnateljica:  

        Renata Klepac, prof. 

 

 



Upisati u vrtić se mogu djeca s prebivalištem na području Općine Punat. 

Djeca s prebivalištem na području druge jedinice lokalne samouprave mogu se upisati 

ukoliko prilože rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište 

kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću ili zadužnica solemnizirana 

od strane javnog bilježnika u iznosu dvije mjesečne ekonomske cijene za program u 

koji se dijete upisuje. 

OBAVEZNE ISPRAVE 

Prilikom upisa se obavezno predaju slijedeće isprave: 

1. zahtjev za upis 

2. preslika djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih  

3. dokaz da dijete ima prebivalište na području Općine Punat  

(preslika osobne iskaznice djeteta ili osobne iskaznice oba roditelja ako roditelji 
imaju isto mjesto prebivališta, odnosno potvrda o prebivalištu djeteta ne starija od 3 
mjeseca ili preslika osobne iskaznice djeteta ako roditelji imaju razli čito mjesto 
prebivališta). 

OSTALE ISPRAVE 

Među ostale isprave spadaju isprave kojima se utvrđuju zakonski kriteriji za ostvarivanje 

prednosti pri upisu. Na temelju tih isprava se utvrđuje broj bodova za svako dijete, lista 

upisane djece i lista čekanja. Prema broju bodova, od većeg ka manjem, se popunjavaju 

slobodna mjesta u vrtiću. 

Kriteriji i isprave na temelju kojih se utvrđuju bodovi su slijedeći: 

za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu 

invalida Domovinskog rata 

za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima 

iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja 

nadležnih tijela, ustanova i vještaka 

za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3  mjeseca od dana 

podnošenja zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice 



umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam 

skrbi i uzdržava dijete 

za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji 

za dijete zaposlenih roditelja – potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 3 mjeseca od dana 

podnošenja zahtjeva za upis 

za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova ili izvatka iz matice 

rođenih ostale djece u obitelji 

za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu. 

BODOVANJE  

Bodovanje kriterija za ostvarivanje prednosti je slijedeće: 

- dijete roditelja s prebivalištem u Općini Punat – 10 bodova 

– dijete u godini prije polaska u školu – 8 bodova 

– dijete roditelja invalida Domovinskog rata – izravan upis 

– dijete s teškoćama u razvoju – izravan upis 

– dijete samohranog roditelja – 5 bodova 

– dijete u udomiteljskoj obitelji – 5 bodova 

– dijete zaposlenih roditelja – 3 boda za svakog zaposlenog roditelja 

– dijete iz obitelji s troje ili više djece – 1 bod za svako dijete 

– dijete roditelja koji primaju dječji doplatak – 1 bod.  

- djeca koja su u prethodnom roku ostala neupisana -1 bod 

PREDAJA ZAHTJEVA 

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom se može predati kod ravnateljice u uredu vrtića 

osobno ili putem pošte na adresu: DV LASTAVICA, I. G. Kovačića 81, 51521 Punat  

 



BROJ DJECE I SLOBODNA MJESTA 

Broj djece po skupinama je utvrđen Državnim pedagoškim standardom predškolskog 

odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08 i 90/10). Slobodna mjesta se utvrđuju na 

način da se utvrdi broj djece koja neće pohađati vrtić u slijedećoj pedagoškoj godini. 

KADA POČINJU UPISI 

Redoviti upisni rok u redovite vrtićke programe počinje teći početkom lipnja             

(1. do 15. lipnja). 

Redoviti upisni rok za igraonice (dramsko-likovna) počinje u drugoj polovini rujna 

(15. do 30. rujna). 

Redoviti upisni rok za program predškole počinje u prvoj polovini listopada ( 3 do 15 . 

listopad), a program predškole počinje 2. veljače i traje do 31. svibnja tekuće godine.                

Redoviti upisni rok traje  15 dana. O početku redovitih upisa vrtić obaviještava 

roditelje putem oglasne ploče vrtića, internetskih stranica vrtića i Općine Punat te na 

drugi prikladan način. 

LISTA ČEKANJA 

Djeca koja se ne uspiju upisati se pribilježavaju na listu čekanje te se, ovisno o broju 

bodova i rasporednu na listi čekanja, upisuju u vrtić tijekom godine kad se oslobodi 

mjesto. 

Kad se oslobodi mjesto u određenom programu, roditelja djeteta koje je prvo na listi 

čekanja za navedeni program vrtić će obavijestiti o mogućnosti upisa. 

UPISI IZVAN ROKA 

Zahtjev za upis se može predati tijekom cijele pedagoške godine te će se dijete, ovisno o 

popunjenosti vrtića, upisati u vrtić ili staviti na listu čekanja. No, dijete će se lakše upisati 

tijekom redovitih upisa jer tada ima najviše slobodnih mjesta. 

 

 



TKO ODLU ČUJE O UPISIMA DJECE 

Tročlana komisija za upise sastavljena od odgojno-obrazovnih radnika (imenuje i 

razrješava ih ravnatelj). 

Rezultati upisa u redovitom upisnom roku objavljuju se na oglasnoj ploči vrtića. Uz 

pisanu suglasnost roditelja, rezultat upisa djeteta u redovitom upisnom roku se može 

objaviti na internetskoj stranici vrtića. 

ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA VRTI ĆA 

Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića podnose roditelji djece koja već borave u 

vrtiću u slučaju kada žele da njihovo dijete nastavit pohađati vrtić u slijedećoj pedagoškoj 

godini. Na temelju priloženih zahtjeva se utvrđuje broj slobodnih mjesta za slijedeću 

pedagošku godinu. 

Zahtjev se predaje u razdoblju redovitog upisnog roka. Roditelji će obrazac zahtjeva i sve 

druge potrebne obavijesti dobiti od djetetovog odgojitelja. Ukoliko roditelj ne preda ili ne 

preda pravodobno zahtjev, dijete će se ispisati na kraju tekuće pedagoške godine. 

 

 


