DJEČJI VRTIĆ PUPOLJAK OTOK
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-02/20-05/07
URBROJ: 2188/08-JT-2-01-20-125
Otok, 3. kolovoza 2020.
Na temelju odredbečlanka 18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Pupoljak Otok, Upravno vijeće na svojoj sjednici
održanoj dana 03.08.2020. donosi

ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PUPOLJAK OTOK
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti upisa u Dječji vrtić Pupoljak Otok, , prednost pri upisu, iznos
nadoknade za usluge vrtića te ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga.

II.

UVJETI UPISA U VRTIĆ
Članak 2.

U redoviti program Dječjeg vrtića može se upisati dijete od navršenih 12 mjeseci starosti do polaska u
osnovnu školu.
U redoviti program mogu se upisati djeca koja do zaključno 31.08. tekuće godine navršavaju mjesece
starosti iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 3.
Korisnici usluge, za upis djeteta u određeni program koji nudi Dječji vrtić, podnose:
1. popunjen i potpisan Zahtjev za upis,
2. presliku Rodnog lista djeteta,
3. uvjerenje o mjestu prebivališta ili preslike osobnih iskaznica korisnika usluge,
4. presliku iskaznice imunizacije kao dokaz procijepljenosti djeteta sukladno zakonskim propisima i
potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

Članak 4.
Svakom Zahtjevu za upis se, radi zaštite osobnih podataka, dodjeljuje kodni broj koji počinje brojem
tekuće godine u kojoj je predan Zahtjev za upis na koji se dodaje redni broj pod kojim je Zahtjev za upis
zaprimljen u Dječjem vrtiću (npr. 20201, 20202,20203 itd.).

Podnositelju Zahtjeva daje se potvrda o zaprimljenom Zahtjevu za upis koja sadrži ime i prezime
podnositelja Zahtjeva, datum zaprimanja i kodni broj pod kojim je Zahtjev zaprimljen.
Nakon zaprimljenog Zahtjeva i dodijeljenog kodnog broja sva razmjena podataka između podnositelja
Zahtjeva i Dječjeg vrtića vršiti će se isključivo pozivom na kodni broj bez navođenja podataka
podnositelja ili djeteta.
Rezultati upisa u Dječji vrtić sadržavati će samo kodne brojeve bez navođenja ostalih osobnih
podataka.

III.

PREDNOST PRI UPISU
Članak 5.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruju djeca s prebivalištem na području Grada Otoka i
Komletinaca.
Ako ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca korisnika usluge s prebivalištem na području drugih
gradova i općina. U slučaju da ti gradovi i općine ne sufinanciraju troškove utvrđene ekonomske cijene
usluge, korisnik usluge plaća punu ekonomsku cijenu usluge.
Pravo na upis ne može ostvariti dijete koje nije procijepljeno sukladno zakonskim propisima obzirom
na svoju dob, što se dokazuje preslikom iskaznice imunizacije djeteta.

Članak 6.
Mjerila i postupci za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s
člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju su:








djeca roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata
djeca iz obitelji s troje ili više djece
djeca zaposlenih roditelja
djeca s teškoćama u razvoju
djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
djeca roditelja koja primaju doplatak za djecu.
Članak 7.

Za ostvarivanje prednosti određuje se bodovni kriterij prema sljedećem modelu:




za dijete invalida Domovinskog rata – 100 bodova
za drugu djecu iz obitelji – za svako dijete koje nije kandidat na natječaju za upis 2 boda
dijete zaposlenih roditelja/skrbnika/udomitelja:
jedan zaposleni roditelj/skrbnik/udomitelj- 25 bodova
oba zaposlena roditelja/skrbnika/udomitelja -60 bodova;

zaposleni samohrani roditelj/skrbnik/udomitelj – 60 bodova
dijete s teškoćama u razvoju – 5 bodova
dijete samohranih roditelja - 5 bodova
dijete u udomiteljskoj obitelji – 5 bodova
dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – 10 bodova
dijete roditelja koji primaju dječji doplatak – 5 bodova







Prednost pri upisu ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova. Ako više djece ostvaruje jednak broj
bodova, prednost pri upisu se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu. Dijete s
manjim brojem bodova može ostvariti prednost u odnosu na dijete s većim brojem bodova, ukoliko za
dijete s većim brojem bodova ne postoji slobodno mjesto u dobno odgovarajućoj odgojnoj skupini.

Članak 8.
Korisnici usluge su dužni dostaviti Dječjem vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje
prednosti pri upisu:
- presliku rješenja nadležnog tijela kojim se dokazuje da je roditelj djeteta invalid Domovinskog rata
- preslika rodnog lista ili osobne iskaznice za svako dijete u obitelji
- potvrdu o radnom stažu iz mirovinskog osiguranja ne stariju od datuma objave natječaja dokazuje da
su jedan ili oba roditelja/skrbnika/udomitelja zaposleni
- presliku dokumentacije zdravstvene ustanove o teškoćama u razvoju djeteta
- presliku dokaza o statusu samohranog roditelja (sudsko rješenje ili izvod iz matične knjige rođenih
samohranog roditelja ili smrtni list ili rješenje nadležnog tijela)
- presliku rješenja o udomiteljstvu izdanu od nadležnog tijela
- dokaz o primanju dječjeg doplatka (potvrda ili rješenje HZZM-o) ne stariji od 6 mjeseci od dana
raspisivanja natječaja

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza Korisnici usluge ne ostvaruju pravo prednosti po danom
kriteriju.
Za djecu s prebivalištem na području drugih gradova i općina potrebno je, uz Zahtjev za upis priložiti i
Suglasnost grada ili općine o sufinanciranju razlike između cijene koju plaća Korisnik usluge i utvrđene
ekonomske cijene usluge.

IV.

IZNOS NADOKNADE ZA USLUGE VRTIĆA
Članak 9.

Roditelj/skrbnik, korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića kako slijedi:
6-satni redoviti program: 480,00 kn
10-satni redoviti program: 545,00 kn
6-satni redoviti jaslički program: 580,00 kn
10-satni redoviti jaslički program: 645,00 kn
Članak 10.
Roditelj/skrbnik, korisnik usluga ima pravo na umanjenje plaćanja mjesečne cijene Dječjeg vrtića u
sljedećim slučajevima:
20% od pune cijene za drugo dijete iz iste obitelji u Vrtiću
20% od pune cijene za samohranog roditelja
30% od pune cijene za dijete invalida domovinskog rata
50% od pune cijene za treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji u Vrtiću
50% od pune cijene ako dijete ne koristi uslugu Vrtića zbog bolesti 10 i više radnih dana, na temelju
potvrde liječnika o bolesti djeteta.

V.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.

Vrtić će objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči i web stranici vrtića.

Članak 12.
Korisnici usluge nezadovoljni rezultatima upisa mogu izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku 8 dana od
dana objave rezultata upisa.

Članak 13.
Upravno vijeće o žalbi odlučuje najkasnije u roku od 15 dana od primitka žalbe i priložene
dokumentacije.
Nepravodobnu žalbu i žalbu izjavljenu od osobe koja nije podnositelj Zahtjeva za upis, Upravno vijeće
će odbaciti.
Upravno vijeće po prigovoru može:
- odbaciti žalbu kao nepravodobnu,
- odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Povjerenstva,
- usvojiti prigovor i donijeti Odluku o upisu odnosno rasporedu djeteta.

Odluka Upravnog vijeća po žalbi je konačna.
O svojoj Odluci Upravno vijeće izvještava korisnike usluge.

Članak 14.
Rok za sklapanje ugovora između Dječjeg vrtića i korisnika usluge je 15 dana od dana objave konačnih
rezultata o upisu djece.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranici vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća
Milenko Drljepan

