
Na temelju članka 35. stavka 1.  podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i  članka 34. stavka 1. točke 1. 

podtočke 5. Statuta Dječjeg vrtića „Vrtuljak Marčana“ “ („Službene novine Općine Marčana“, 

br. 8/14., 10/17., 14/17. i 4/18.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vrtuljak Marčana“ na sjednici 

održanoj dana 28. lipnja 2018. godine, uz prethodnu suglasnost Načelnika Općine Marčana, 

KLASA: 011-01/18-01/07, URBROJ: 2168/05-03-18-01 od 28. lipnja 2018.godine, donosi  

 

P R A V I L N I K 

O UPISU DJECE  I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U 

DJEČJEM VRTIĆU „VRTULJAK MARČANA“ 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u Dječji 

vrtić „Vrtuljak Marčana“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), način organiziranja i ostvarivanja 

programa predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 

rane i predškolske dobi te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika ili udomitelja djece – 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću (u daljnjem tekstu: roditelj). 

 

 

Članak 2. 

          Kao javne ovlasti Dječji vrtić obavlja sljedeće poslove: 

-upise djece u predškolsku ustanovu i ispise djece iz predškolske ustanove s vođenjem 

odgovarajuće dokumentacije, 

-izdavanje potvrda i mišljenja, 

-upisivanje podataka o predškolskoj ustanovi u zajednički elektronički upisnik. 

        Kada Dječji vrtić u vezi s poslovima iz stavka 1. ovog članka ili drugim poslovima koje 

obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili 

skrbnika ili druge fizičke osobe ili pravne osobe, dužna je postupati prema odredbama zakona 

kojim se uređuje opći upravni postupak. 

 

II. NAČINI  I OSTVARIVANJE PRAVA 

Članak 3. 

 Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku 

pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost općinskog načelnika kao 

nadležnog tijela osnivača.  

 Prije donošenja plana upisa pozivaju se svi roditelji djece koja su upisana  u prethodnoj 

pedagoškoj godini da u roku ne kraćem od osam dana podnesu zahtjev za nastavak korištenja 

usluga za slijedeću pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Dječjeg 

vrtića.  

 



 Nakon što se utvrdi broj djece koja nastavljaju korištenje usluga temeljem podnesenih 

zahtjeva, utvrđuju se slobodna mjesta za upis u novu pedagošku godinu. 

Upis djece u Dječji vrtić  obavlja se  na temelju javnog natječaja koji se objavljuje na 

oglasnim pločama Dječjeg vrtića  i na internetskoj stranici Dječjeg vrtića. Javni natječaj se uz 

to može objaviti i na drugi način (dnevni tisak, oglasne ploče Općine Marčana i dr.). 

U Javni natječaj ugrađuju se kriteriji i mjerilima  za ostvarivanje prednosti pri upisu 

utvrđeni  zakonom i  odlukom osnivača. 

Natječaj je otvoren najmanje 15 (petnaest) dana od dana objave. 

Prijava na objavljeni natječaj vrši se na temelju prijavnog obrasca koji se dobiva i 

predaje u Dječjem vrtiću. 

Prijave na objavljeni natječaj zaprimljene nakon roka i/ili sa nepotpunom 

dokumentacijom neće se razmatrati. 

 

Članak 4. 

O upisu djece u Dječji vrtić  temeljem raspisanog natječaja odlučuje Upravno vijeće. 

O upisu djece tijekom pedagoške godine, ukoliko ima slobodnih mjesta u odgojnim 

skupinama,  odlučuje ravnatelj pojedinačnim Odlukama temeljem zahtjeva roditelja za upis. 

 

Članak 5. 

Tehničku pripremu prijema i upisa djece u Dječji vrtić vodi Povjerenstvo za upise koje 

nakon provedenog javnog natječaja predlaže Upravnom vijeću koja djeca će biti primljena i u koju 

odgojnu skupinu će biti smještena.  

Povjerenstvo za upise sastavljeno je od tri člana iz redova odgojitelja i stručnih suradnika 

Dječjeg vrtića. 

 Povjerenstvo imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja za upis u svaku pedagošku 

godinu. 

 

Članak 6. 

Povjerenstvo za upise sastavlja liste prioriteta pri upisu i upućuje ih Upravnom vijeću 

Dječjeg vrtića  na razmatranje i odlučivanje.  

Liste prioriteta pri upisu izrađuju se po dobnim skupinama i mjestu pohađanja programa. 

 Liste prioriteta pri upisu objavljuju se na oglasnim pločama Dječjeg vrtića i web stranici 

Dječjeg vrtića.  

Lista prioriteta pri upisu  sadrži ime i prezime djece, godinu rođenja, dobnu  skupinu i 

mjesto pohađanja programa. Za svako dijete Dječji vrtić može izdati roditelju, na njegov zahtjev,  

prilikom predaje zahtjeva za upis korisničko ime i lozinku te broj pod kojim se dijete vodi na listi 

prioriteta pri upisu te poslije na rang listi, te se u  tom slučaju na listi prioriteta pri upisu dodijeljeni 

broj djeteta.  

Rok za podnošenje prigovora  roditelja na listu prioriteta  pri upisu je osam (8) dana od 

objave liste prioriteta pri upisu na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Dječjeg vrtića.  

O prigovorima na listu prioriteta pri upisu  rješava Upravno vijeće Dječjeg vrtića po 

prethodnom mišljenju ravnatelja Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje 

prigovora. 

 Odluka o prigovoru je konačna. 



Nakon donošenja odluka po prigovorima roditelja, Upravno vijeće  utvrđuje konačne rang 

liste za upis sa brojem bodova, te ih objavljuje na oglasnim pločama Dječjeg vrtića i web stranici 

Dječjeg vrtića. 

 

 

Članak 7. 

Prijava za upis podnosi se na prijavnom obrascu čiji sadržaj utvrđuje ravnatelj Dječjeg 

vrtića.  

Uz popunjeni prijavni obrazac roditelj je obvezan dostaviti i: 

- izvod iz matične knjige rođenih  za dijete/ preslika 

- domovnicu djeteta / preslika 

- dokaz o prebivalištu oba roditelja/ skrbnika (potvrde izdane od policijske uprave ili    

preslike osobnih iskaznica) 

- dokaz o prebivalištu djeteta (potvrde izdane od policijske uprave ili preslika osobne 

iskaznice). 

Roditelj koji želi ostvariti prednost pri upisu dužan je u svoju prijavu dostaviti odgovarajući 

dokaz za ostvarivanje prednosti po pojedinom kriteriju. 

Nakon provedenog natječajnog postupka, neposredno pred upis roditelj  je dužan  dostaviti 

i slijedeće dokaze: 

- liječničko uvjerenje o općem zdravstvenom stanju djeteta,  

- presliku iskaznice imunizacije - cjepni karton. 

 

 

Članak 8. 

 

Roditelj čije je dijete primljeno u Dječji vrtić, dužan je potpisati Ugovor o sudjelovanju 

roditelja u korištenju usluga, troškova i naplati, najkasnije u roku od 30 dana od prijema obavijesti 

o upisu djeteta, jer će se u protivnom smatrat da je odustao od korištenja usluga Dječjeg vrtića. 

Ugovor o pružanju usluga potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kad samo jedan roditelj 

ostvaruje roditeljsku skrb.  

 

Članak 9. 
 

U tijeku upisnog postupka, a prije uključivanja djeteta u odgojno – obrazovni program 

roditelj je obvezan uz prisutnost djeteta obaviti inicijalni razgovor.  

Inicijalnom razgovoru prisustvuje barem jedan od roditelja i odgojitelj odgojne skupine 

Dječjeg vrtića koju će dijete polaziti. Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o razvoju 

djeteta, njegovim navikama, potrebama, obitelji i drugim specifičnostima, dogovara se period 

prilagodbe.  

 

Članak 10. 

 

U Dječjem vrtiću je organiziran program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini 

dana prije polaska u osnovnu školu.  

Program predškole za djecu koja koriste usluge Dječjeg vrtića  integriran je u redoviti 

program. 

 Obveznik predškole koji ne koristi usluge Dječjeg vrtića  ostvaruje pravo direktnog upisa 

u program predškole temeljem prijave za upis. Način, vrijeme i mjesto provođenja prijava za upis 



u program predškole Dječji vrtić  će objaviti putem  internetske stranice Dječjeg vrtića i  oglasnih 

ploča Dječjeg vrtića. 

 

 

Članak 11. 

 

Dječji vrtić  može ispisati dijete ukoliko iz neopravdanih razloga neprekidno izostane 30 

dana iz vrtića. Dijete može biti ispisano iz vrtića ukoliko iz neopravdanih razloga izostane tijekom 

3 mjeseca u višekratnim navratima više od 30 dana. 

Dijete može biti ispisano iz vrtića ukoliko se njegov roditelj ne pridržava Ugovora o 

sudjelovanju roditelja u korištenju troškova usluga i naplati  naročito ako ne podmiri svoje obveze 

o snošenju troškova usluga za pružene usluge vrtića. Rješenje o ispisu djeteta iz vrtića donosi 

ravnatelj vrtića temeljem Pravilnika o kućnom redu.  

Žalbu roditelja na rješenje o ispisu djeteta  iz Dječjeg vrtića rješava Upravno vijeće . 

 

 

                                                        Članak 12. 

 

Roditelj koji smatra da nisu poštivane odredbe ovog Pravilnika ima pravo da u roku od 

15 dana od dana prijema odluke o ispisu djeteta uloži žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića. 

 Upravno vijeće vrtića dužno je u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe donijeti 

odluku o žalbi.  

Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića je konačna. 

 

 

 

Članak 13. 

 

 Roditelj– korisnik usluga ima pravo: 

 - prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s programom za dijete i uvjetima pod 

kojima se on ostvaruje  te s tim u svezi pravima i obvezama korisnika usluga, 

 - putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o razvoju 

i napredovanju djeteta, te biti uključen u različite oblike suradnje roditelja i Dječjeg vrtića, 

 - podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Dječjeg vrtića radi ostvarivanja i zaštite 

pojedinačnih prava i potreba djeteta, 

 - sudjelovati u planiranju, realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnog programa za 

dijete, 

 - sudjelovati u upravljanju Dječjim vrtićem na način utvrđen zakonom i Statutom Dječjeg 

vrtića, birati i biti biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Dječjeg 

vrtića. 

 

Članak 14. 

 

 Roditelj– korisnik usluga dužan je: 

- dostaviti dodatnu zdravstvenu potvrdu nadležnog liječnika pri uključivanju djeteta u 

program vrtića u slučaju promjena zdravlja djeteta nastalih nakon sistematskog zdravstvenog 

pregleda  

- predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta 

koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom 

ostvarivanja programa, 



- pravodobno izvješćivati Dječji vrtić o promjenama razvojnog i zdravstvenog statusa 

djeteta i surađivati s Dječjim vrtićem u postupcima izmjena programa, 

 - za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta, koje 

tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, obaviti potrebne pretrage i pribaviti 

mišljenja nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i utvrđivanju 

novog prilagođenog, individualiziranog programa, ako je to u interesu zadovoljavanja razvojnih 

potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za 

drugu djecu,  

- osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti 

odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio, 

 - izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka 

djeteta,  

 - ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu 

nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno 

pohađati Dječji vrtić, 

- nakon izbivanja djeteta iz Dječjeg vrtića zbog drugih razloga u trajanju duljem  od 60 

dana dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo 

da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić, 

 - odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim 

vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta, 

 - u rokovima dospijeća uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa, 

 - dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića najkasnije 15 

dana prije ispisa, te dokazati podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa, 

 - izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Dječjeg vrtića. 

 

Članak 15. 

 

 Dječji vrtić je dužan: 

 - ustrojiti rad s djecom u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama sukladno planu upisa 

 - surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta, 

- osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u upravljanju 

Dječjim vrtićem sukladno zakonu i Statutu Dječjeg vrtića, 

 - omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga podnošenjem žalbe odnosno 

zahtjeva Upravnom vijeću, 

 - upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić pridržava pravo preraspoređivanja djeteta iz 

jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu, iz jednoga u drugi objekt, organiziranja prijevoza djece 

u drugi objekt ili drugi dječji vrtić i posebnog organiziranja programa za vrijeme lipnja,  srpnja i 

kolovoza te u drugim posebnim okolnostima, u skladu s pedagoškim načelima i interesima 

organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za programima predškolskog odgoja.  

- upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može, u slučaju značajnih promjena 

zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim Dječjeg vrtića, izmijeniti 

program i uvjete ostvarivanja programa za dijete;  s tim da se postupak promjene programa pokreće 

na temelju praćenja stanja i potreba djeteta te na temelju provedene pedagoške opservacije kao i 

dodatno obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi, u interesu razvojnih potreba djeteta, 

njegove sigurnosti te sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu,  

 - upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može otkazati ostvarivanje programa za dijete 

u slučaju značajnih promjena u razvojnom statusu djeteta, ako ni novi prilagođeni individualizirani 

program ne zadovoljava razvojnim potrebama djeteta, 

 - u slučaju promjene ili otkazivanja ostvarivanja programa usmjeriti korisnika usluga na 

daljnje postupanje i institucije koje će primjereno zadovoljiti potrebe djeteta, 



- upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može otkazati ostvarivanje programa djetetu 

ako korisnik u danom roku iz upozorenja ne plati dospjele obveze ili ako korisnik na drugi način 

prekrši obveze utvrđene ugovorom ili općim aktom Dječjeg vrtića, 

 - prilikom prelaska djeteta u drugi dječji vrtić predati korisniku usluga propisanu 

dokumentaciju koju treba dostaviti drugom dječjem vrtiću, 

 - primiti prema odluci stručnog tima dijete koje prelazi iz drugog dječjeg vrtića radi 

preseljenja ili drugih opravdanih razloga, ukoliko ima slobodnih kapaciteta, a prethodno su 

podmirena sva dugovanja. 

 

 

 

    III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

        Članak 16. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnim pločama Dječjeg 

vrtića. 

 Ovaj Pravilnik može se mijenjati i dopunjavati samo na način i u postupku po kojem je 

donesen.  

 

 

KLASA: 011-01/18-01/10 

URBROJ: 2168/05-54-28-18-03 

 

Marčana, 28. lipnja 2018.                           PREDSJEDNIK 

               UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                                  Diego Biljuh 

                

 

 

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 02. srpnja 2018. 

godine , a stupio je na snagu dana 09. srpnja 2018 godine. 

              

 

 

                                                                                                           RAVNATELJICA 

 

                                                                                                        _________________ 

                                                                                                     Klara Lukašić Buić  

 


