Na temelju članka 16. Statuta Dječjega vrtića "Vrapčić" Šenkovec, (u nastavku teksta: Dječji
vrtić), Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 13. sjednici održanoj 17. 06. 2015. donijelo je
PRAVI LN I K
o upisu djece i ostvarivanju prednosti pri upisu u redovite programe
u Dječjem vrtiću "Vrapčić" Šenkovec
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prednosti pri upisu u redovite programe u
Dječjem vrtiću "Vrapčić" Šenkovec (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u
Dječji vrtić.
Članak 2.
U Vrtić se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu u
redovite i ostale programe koji se ostvaruju u Vrtiću. Odgojna skupina po programima može se
organizirati ukoliko postoji dovoljan interes roditelja i prijavljene djece, sukladno propisanim
standardima.
Članak 3.
Pedagoška godina započinje 1. rujna tekuće godine, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.
II. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA
Članak 4.
Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se sukladno zakonu, temeljem odluke Upravnog
vijeća o natječaju za upis djece. Natječaj sadrži podatke o vremenu i mjestu upisa, vrsti programa,
uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu.
Članak 5.
Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Općine
Šenkovec, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca roditelja s
prebivalištem na području drugih gradova i općina.
III. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME
Dječji vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati prvenstveno redovite programe
predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem na području Općine Šenkovec, te osigurati prednost
pri upisu u redovite programe na način utvrđen zakonom, odlukom osnivača i ovim Pravilnikom.
Radi ostvarivanja prednosti pri upisu djece, određuje se sljedeći sistem bodovanja za određivanja
prednosti pri upisu djece:
- dijete roditelja invalida Domovinskog rata

direktan upis

- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

direktan upis

- dijete oba zaposlena roditelja

15 bodova

- dijete samohranog zaposlenog roditelja

15 bodova

- dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem

10 bodova
1

- dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće
roditeljske skrbi

9 bodova

- dijete iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi

1 bod za svako dijete

- dijete s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe što se
utvrđuje u propisanom postupku vještačenja.
1 bod
Članak 6.
Ako se na listi reda prvenstva nađe veći broj djece od broja djece planiranog za upis, odnosno
djece s istim brojem bodova, primijenit će se i dodatni kriteriji:
1. djeca roditelja s invaliditetom 20% i više (osim invalida Domovinskog rata)
1 bod
2. djeca čije se obitelji koriste pravom na stalnu pomoć, primaju doplatak za djecu, doplatak za
pomoć i njegu, osobnu invalidninu ili pravo na skrb izvan vlastite obitelji
1 bod
3. djeca čiji zahtjevi nisu pozitivno riješeni pri upisu u prethodnu pedagošku godinu, a udovoljavali
su kriterijima upisa
1 bod
Kriterije navedene u člancima 5. i 6. oveg Pravilnika potrebno je dokumentirati.
Članak 7.
Ako se tijekom godine ispiše dijete iz određenog programa i dobne skupine, na njegovo mjesto će
se primiti prvo dijete s liste čekanja za taj program i dobnu skupinu.
Ako se u pojedine skupine upiše manji broj od planiranog broja upisa, djeca će se upisivati i
tijekom godine.
Članak 8.
Rezultati upisa djece u pojedine programe biti će objavljeni na oglasnim pločama dječjeg vrtića
do 20 dana po isteku roka za predaju zahtjeva za upis.
Članak 9.
Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću
dječjeg vrtića u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata.
O žalbama rješava Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
Članak 10.
Roditelj odnosno staratelj, obavezan je zaključiti ugovor o ostvarivanju programa predškolskog
odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću najkasnije do početka pedagoške godine.
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću potvrdu
nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta.
Članak 11.
Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odlukama vijeća
Općine Šenkovec.
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