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Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

10/97, 107/07,94/13 i 98/19)  i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Balončić, Upravno vijeće , 

nakon prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat, KLASA: 601-01/20-

01/09, UR.BROJ: 2168/07-01-1-20-1 od dana 15. prosinca 2020.( u daljnjem tekstu Osnivač), 

na sjednici održanoj dana 07.siječnja 2021. godine donosi 

 

  

P R A V I L N I K  O  U P I S U  D J E C E   

U DJEČJI VRTIĆ BALONČIĆ 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Balončić (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se 

 postupak upisa djece, kriteriji i uvjeti, 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 djece – korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončić 

( u daljnjem tekstu : Vrtić). 

Članak 2. 

Kao javne ovlasti  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 predškolska ustanova 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, dužan je postupati prema odredbama 

zakona kojim se uređuje opći upravni postupak. 

 

II. NAČINI  I OSTVARIVANJE PRAVA 

Članak 3. 

Upis djece u programe  Vrtića  provodi se prema Planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu 

donosi Upravno vijeće  Vrtića. 
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Upis djece u  Vrtić  obavlja sena temelju javnog Natječaja koji se objavljuje na oglasnim 

pločama i službenoj web stranici  Vrtića, te na oglasnoj ploči Općine Svetvinčenat u 

Svetvinčentu. 

Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, utvrđuje i objavljuje tekst Natječaja za upis djece. 

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

O upisu djece u Vrtić temeljem objavljenog Natječaja, Upravno vijeće donosi Odluku jednom 

godišnje. 

 O upisu djece u Vrtić u tijeku pedagoške godine, Upravno vijeće odlučuje pojedinačnom 

Odlukom. 

Članak 4. 

Upise u redovnom upisnom roku provodi Povjerenstvo za upis djece.  

Povjerenstvo ima 3 člana:  -  ravnatelja 

                                           -  stručnog suradnika 

                                           -  predstavnika odgojitelja. 

Predstavnika odgojitelja bira Odgojiteljsko vijeće na svojoj sjednici. Za svaku pedagošku 

godinu bira se drugi predstavnik odgojitelja. 

Svi članovi Povjerenstva dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu podatke koje saznaju u 

obavljanju svoje dužnosti. 

 

Članak 5. 

Povjerenstvo za upis djece utvrđuje broj bodova sukladno Pravilniku, sastavlja Zapisniki 

upućuje  Upravnom vijeću Vrtića  na razmatranje i donošenje Odluke o upisu. 

Za svako dijete , Vrtić može prilikom predaje Zahtjeva za upis, izdati roditelju broj pod kojim 

se dijete vodi na prioritetnoj listi te poslije na konačnoj rang listi. 

Roditelj može dati privolu za prikupljanje i obradu  osobnih podataka djeteta   i suglasnost za 

objavu osobnih podataka na listi reda prvenstva, a radi upisa u redoviti 10- satni program.  

Privola se daje dobrovoljno i u svakom momentu može se povući. 

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za  prikupljanje osobnih podataka i  

koristit će se  u postupku  elektronske obrade podataka pri utvrđivanju liste reda prvenstva 

upisa djece u Vrtić, te konačne liste pri upisu djece u Vrtić. 

Svi navedeni podaci čuvati će se prema Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog 

gradiva i popisu arhivskog gradiva Vrtića. 

Rok žalbe na prioritetnu listu je petnaest (15) dana od uručenja rješenja o rezultatu Natječaja. 

Žalbe na prioritetnu listu zaprima ravnatelj, a rješava Upravno vijeće Vrtića. Odluka o žalbi je 

konačna. 
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Članak 6. 

Vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati prvenstveno redovite programe 

predškolskog odgoja, te osigurati prednost pri upisu u redovite programe na način utvrđen 

Zakonom, odlukom osnivača i ovim Pravilnikom. 

 

Prednost pri upisu u redovite programe određuje Vrtić prema sljedećim kriterijima: 

1. Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata – 5 bodova 

2. Djeca iz obitelji s troje djece (za svako sljedeće dijete po 1 bod) – 4 boda 

3. Djeca iz obitelji gdje su oba roditelja zaposlena- 12 bodova  

(a za jednog zaposlenog- 6 bodova) 

4. Djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima- 12 bodova 

5. Djeca uzeta na uzdržavanje, s time da je bar jedan roditelj u stalnom radnom odnosu 

- 6 bodova 

6. Djeca iz obitelji u kojoj je za jednog od roditelja/ skrbnika procijenjena invalidnost, 

profesionalna nesposobnost za rad, opća nesposobnost za rad, tjelesno oštećenje i drugo 

- 8 bodova 

7. Djeca roditelja redovnih studenata- 6 bodova 

8. Djeca roditelja izvanrednih studenata- 4 boda 

9. Djeca roditelja koji primaju  doplatak za djecu- 1 bod 

10. Djeca djelatnika Vrtića i Osnivača- 3 boda 

 

Članak 7. 

Ukoliko dvoje ili više djece imaju jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje: dijete 

koje ima veći broj bodova temeljem točaka 1.,3.,4.,10.,7. i 8.  iz članka 6. ovog Pravilnika, 

dijete koje je duže na prioritetnoj listi, starosna dob djeteta. 

 

Članak 8. 

 

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja.  

O upisu djeteta sa teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece  na temelju 

dokumentacije i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za 

odgovarajućim programima i uvjetima koje Vrtić može ponuditi. Roditelj/skrbnik  dužan je 
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dostaviti  Vrtiću nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o 

postojanju teškoće u razvoju djeteta. Ukoliko roditelj odbije ili ne dostavi medicinsku 

dokumentaciju, tražena rješenja Centra i sl., zahtjev za upis se neće razmatrati. 

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu imaju izravan upis.  

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada i za djecu koja pohađaju 

Vrtić integriran je redovni program predškolskog odgoja Vrtića.  

Pri upisu djece u godini prije polaska u osnovnu školu dovoljno je da jedan od roditelja/ 

skrbnika ima prebivalište na području matične općine (tj. Općine Svetvinčenat).  

 

Članak 9. 

Ako dijete i roditelji nemaju prebivalište na području Općine Svetvinčenat upis je moguć uz 

posebne uvjete: 

a) ukoliko nakon provedenih upisa ima slobodnih mjesta u Vrtiću 

b) ako Općina iz koje dijete dolazi sufinancira razliku troškova boravka djeteta u 

iznosu definiranom Odlukom Općine Svetvinčenat 

c) samo za jednu pedagošku godinu 

 

Članak 10. 

Za vrijeme porodnog dopusta majke ili dužeg bolovanja djeteta (duže od 3 mjeseca), 

roditelj/skrbnik može ispisati dijete iz Vrtića. U tom slučaju na upražnjeno mjesto uzima se 

prvo dijete s prioritetne liste, a ispisano dijete ima pravo na izravan upis u sljedeću pedagošku 

godinu, uz uvjet da dijete bude prijavljeno na natječaj u novu pedagošku godinu. 

Ukoliko za vrijeme porodnog dopusta majke  ili dužeg bolovanja djeteta, roditelj/skrbnik ne želi 

ispisati dijete, Vrtić se obvezuje umanjiti punu cijenu programa za 20% ( što znači da u tom 

slučaju roditelj plaća 80% od pune cijene programa). 

 

 

Članak 11. 

Uz zahtjev za upis  roditelj / skrbnik obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

- izvadak iz matice  rođenih / preslika 

- domovnicu djeteta / preslika 

- potvrdu o prebivalištu oba roditelja/ skrbnika (preslike osobnih iskaznica) 

- potvrdu o prebivalištu djeteta (preslika osobne iskaznice) 

- potvrdu o zaposlenju oba roditelja / skrbnika( elektronički zapis HZMO) 

- liječničko uvjerenje o općem zdravstvenom stanju djeteta (neposredno pred upis) 

- presliku iskaznice imunizacije - cjepni karton (neposredno pred upis). 
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Roditelj/skrbnik dužan je dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje 

bodova: 

- za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata - rješenje  o statusu  invalida 

Domovinskog rata izdano od strane Ministarstva hrvatskih branitelja ili nadležnog 

prvostupanjskog tijela Ureda državne uprave 

- za djecu iz obitelji s troje djece - za svako dijete mlađe od 18 godina prilaže se izvadak iz 

matice rođenih 

- za dijete samohranog roditelja i dijete u udomiteljskoj obitelji - dokaz o samohranosti (rodni 

list,potvrda o nestanku drugog roditelja, smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje Centra 

za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta), rješenje odnosno potvrda Centra za 

socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji 

- za dijete iz obitelji u kojoj je za jednog roditelja/skrbnika procijenjena invalidnost -potvrdu 

medicine rada o invalidnosti, općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad 

- za dijete čiji su roditelji studenti - potvrda izdana od strane škole,učilišta ili sveučilišta o  

statusu redovnog ili izvanrednog studenta ( roditelj koji pohađa poslijediplomski doktorski 

studij ne smatra se studentom) 

- za dijete koje prima doplatak - potvrda o dječjem doplatku 

- za dijete djelatnika Vrtića ili Osnivača - potvrdu o zaposlenju 

 

 

Članak 12. 

 

Roditelj / skrbnik čije je dijete primljeno u Vrtić, dužan je potpisati Ugovor o sudjelovanju 

roditelja / skrbnika u korištenju usluga, troškova i naplati, najkasnije u roku od 30 dana od 

prijema obavijesti o upisu djeteta . U protivnom smatrat će se da je odustao od korištenja 

usluga Vrtića. 

Članak 13. 

 

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/ skrbnik ne pridržava Ugovora o 

sudjelovanju roditelja /skrbnika u korištenju  usluga i naplati,  naročito ako nisu podmirena 

ranija dugovanja za pružene usluge vrtića. Rješenje o ispisu djeteta iz Vrtića donosi ravnatelj  

temeljem Pravilnika o kućnom redu. Žalbu roditelja na rješenje o ispisu djeteta  iz Vrtića 

rješava Upravno vijeće . 

 

Članak 14. 

 

Roditelj - skrbnik 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 vrtića. 
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Upravno vijeće vrtića dužno je u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe donijeti odluku o 

žalbi. Odluka Upravnog vijeća vrtića je konačna. 

 

Članak 15. 

 

Roditelj odnosno skrbnik djeteta – 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 Vrtića radi ostvarivanja i zaštite pojedinačnih 

prava i potreba djeteta, 

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

dijete, 

 - sudjelovati u upravljanju Vrtićem na način utvrđen Zakonom i Statutom, birati i biti 

biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Vrtića. 

 

Članak 16. 

 

Roditelj odnosno skrbnik djeteta – 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, 

- pravovremeno izvješćivati  Vrtić o promjenama razvojnog i zdravstvenog statusa 

djeteta i surađivati s Vrtićem u postupcima izmjena programa, 

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

tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim 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 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, 
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- nakon izbivanja djeteta iz 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  Vrtić, 

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

u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta, 

 - dostaviti Vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz  Vrtića najkasnije 15 dana prije 

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

 - izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Vrtića. 

 

Iznos mjesečne cijene sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa određuje se 

temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Balončić, uz suglasnost Osnivača. 

Korisnik usluge obvezuje se prihvatiti povećanje cijene korištenja usluge koja će eventualno 

uslijediti tijekom korištenja usluga, sukladno odluci Upravnog vijeća vrtića. 

Korisnik usluga izvršava obvezu plaćanja usluge putem opće uplatnice najkasnije do 25.-og u 

mjesecu za prethodni mjesec 

Korisniku usluga, koji ne izvrši obvezu plaćanja usluge davatelju usluge ( Vrtiću) u roku od 

60 dana  od dana dospijeća uplatnice, uputit će se pismena opomena pred ovrhu dospjelog 

dugovanja. 

Korisniku usluga koji ne podmiri dospjelo dugovanje u roku od 8 dana od dana primitka 

pismene opomene pred ovrhu, vrtić će pokrenuti proceduru ovrhe.  

U slučaju da se dospjelo dugovanje ne podmiri uplatom ( nakon pismene opomene pred 

ovrhu), ili ovrhom do 31.07. tekuće pedagoške godine, vrtić će otkazati daljnje pružanje 

usluga  jednostranim raskidom ugovora - ispisom djeteta iz vrtića,  bez slanja prethodne 

pismene obavijesti o raskidu. 

U slučaju neopravdane odsutnosti djeteta u prethodnom mjesecu, za prva tri dana odsutnosti 

djeteta iz vrtića  korisnik usluga dužan je platiti puni iznos režijsko-materijalnih i troškova 

prehrane  za sve vrijeme odsutnosti djeteta. 

 

Članak 17. 

 

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  

Vrtićem sukladno Zakonu i Statutu  Vrtića, 

 - omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga podnošenjem žalbe odnosno 

zahtjeva Upravnom vijeću, 
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 - upozoriti korisnika usluga da 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 Vrtić može, u slučaju značajnih promjena zdravstvenog 

stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim Vrtića, izmijeniti program i uvjete 

ostvarivanja programa za dijete;  s tim da postupak promjene programa pokreće stručno-razvojna 

služba 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 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 Vrtić može otkazati ostvarivanje programa djetetu ako 

korisnik ne plati dospjele obveze ili ako korisnik na drugi način prekrši obveze utvrđene 

Ugovorom ili općim aktom 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. 

 

U slučaju odsutnosti djeteta u prethodnom mjesecu zbog bolesti djeteta ili korištenja 

godišnjeg odmora roditelja/skrbnika, Vrtić se obvezuje umanjiti cijenu programa: 

- za bolovanje 50% 

- za godišnji odmor 50%, 

uz uvjet da izostanak opravda liječničkom potvrdom ili rješenjem o korištenju godišnjeg 

odmora ( od poslodavca), a koje je dužan dostaviti do kraja obračunskog mjeseca. Dijete u 

tijeku godine može koristiti maksimalno 25 dana godišnjeg odmora. 

U slučaju kad je vrtić zatvoren ( tj. ako u određenom vremenskom razdoblju ne postoji 

potreba organizacije rada Vrtića), Vrtić se obvezuje umanjiti cijenu programa:   

       - za 70% od pune cijene za prvo dijete  

       - za 85% za drugo i svako sljedeće dijete iz iste obitelji , 

 

što znači da roditelj/skrbnik za prvo dijete po danu plaća 30% od ukupne mjesečne cijene 

programa,  a za drugo i svako slijedeće dijete iz iste obitelji plaća 15% od ukupne mjesečne 

cijene programa po danu ( režijsko materijalni troškovi). 
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III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 18. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam (8) dana nakon dana objave, a objaviti  će se na oglasnim 

pločama i službenoj web stranici  Dječjeg vrtića Balončić. 

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

donesen.  

 

Članak 19. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić 

Balončić, KLASA:011-01/18-01/03, URBROJ:2168/07-05-2-18-01 od 23. travnja 2018. 

godine. 

 

 

 

KLASA: 011-01/21-01/01 

URBROJ: 2168/07-05-2-21-01 

 

Svetvinčenat, 07. siječnja 2021.       

 

 

 

 

Predsjednik  Upravnog vijeća 

 

                                       _________________________ 

                                                                                                                      Elvis Cetina  

 

 

 

 

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Balončić dana 

08.siječnja 2021. godine , a stupio je na snagu dana 16. siječnja 2021. godine. 

 

 

 

Ravnateljica 

 

 ________________ 

Elijana Perković 


