
           

Na temelju članka 19. Statuta Dječjeg vrtića Budinščina, KLASA: 601-01/21-01/01, 

URBROJ:2211/02-21-17 od 31.07.2021. i  na temelju članka 5. Pravilnika o upisu i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Budinščina, KLASA: 601-

01/21-01/01, URBROJ:2211/02-21-19 od 31.07.2021.  Upravno vijeće donosi 

 

PLANA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUDINŠČINA 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. 
 

 

Članak 1. 

Pravo upisa u Dječji vrtić Budinščina (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) imaju djeca 

roditelja, odnosno skrbnika sa područja Općine Budinščine, a ukoliko ima slobodnih mjesta u 

pojedine programe mogu se upisati i djeca roditelja, odnosno skrbnika sa područja drugih 

gradova i općina.  

 

Članak 2. 

Djeca se upisuju u Dječji vrtić Budinščina sa sjedištem u Budinščini, Budinščina 1K.  

 

Članak 3. 

Dječji vrtić upisuje djecu od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu 

školu u redovite programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima i ostale programe kako slijedi: 

• u dvije jasličke skupine, 10-satni program (1 godina do 3 godine) upisuje se 12 

djece, 

• u dvije vrtićke skupine, 10-satni program (3 godine do polaska u školu) upisuje se 

15 djece. 

Potrebnu dob za upis u pojedine programe djeca ostvaruju do 31.08.2022. godine. 

 

Članak 4. 

U skladu s Planom upisa u Dječjem vrtiću Budinščina provest će se javna objava upisa 

– objavljuje se oglas za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja, gdje se 

objašnjava postupak upisa te objavljuju detaljniji podatci o programima koje Dječji vrtić nudi. 

Objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te na web stranici Općine Budinščine. 

 

Članak 5. 

 Rok za odazivanje je 15 dana. 

 Javna objava mora sadržavati: 

• oglas za upis u vrtić 

• dob djece (od 12 mjeseci do polaska u školu) 

• prema Pravilniku djeca s prebivalištem na području Općine Budinščine imaju 

prednost, a u slučaju slobodnih kapaciteta u Vrtić se mogu upisati djeca s područja 

drugih općina 

• dokumentaciju za upis. 

 

Članak 6. 

 Ukoliko vrtić bude u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu neće se primjenjivati 

metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu. Ukoliko se sva prijavljena djeca ne 



mogu upisati, za polaznike koji se prvi put upisuju u vrtić primjenjivati će se metoda 

bodovanja kojom se, za svaku utvrđenu prednost, ostvaruje određeni broj bodova, uz 

prilaganje odgovarajuće dokumentacije, kojom se pojedina prednost dokazuje.  

Broj bodova za svaku prijavu za upis utvrđuje se primjenom kriterija kako slijedi: 

 

Redni broj Kriterij Broj bodova 

1. dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 3 boda 

2. dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece 5 bodova 

3. dijete čija su oba roditelja zaposlena 5 bodova 

4. dijete s teškoćama u razvoju 3 boda 

5. dijete samohranog roditelja i djeca iz jednoroditeljske 

obitelji 

5 bodova 

6. dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez 

odgovarajuće roditeljske skrbi 

3 boda 

7. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 1 bod 

8. dijete roditelja koji prima doplatak za djecu 1 bod 

 

 

Prednost pri upisu imaju djeca: 

• roditelja žrtava ili invalida Domovinskog rata, 

• zaposlenih roditelja,  

• roditelja na redovitom školovanju, 

• samohranih roditelja, 

• iz jednoroditeljskih obitelji, 

• iz udomiteljskih obitelji, 

• iz obitelji s troje ili više djece, 

• s teškoćama u razvoju, ukoliko ih je moguće integrirati u redoviti program,  

• koja za godinu dana kreću u školu, 

• koja se nalaze na listi čekanja. 

 

Članak 7. 

 Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima u vrtiću i na web 

stranici Općine Budinščine. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju 

navedenu na zahtjevu. U upisnom roku neće se razmatrati upisna dokumentacija djece koja ne 

ispunjavaju dobni uvjet za upis u jaslice / vrtić. Zahtjevi koji nemaju kompletnu dokumentaciju 

neće se razmatrati. 

 Zahtjev za upis može se primat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Budinščina, svakog 

radnog dana (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08,00 do 14,00 sati. 

 Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga (prednost imaju korisnici koji imaju 

prebivalište na području Općine Budinščine, a u slučaju slobodnih kapaciteta u Vrtić se  mogu 

upisati djeca s područja druge općine.  

  

Članak 8. 

Nakon cjelovitog uvida i analize upisne dokumentacije, Povjerenstvo za upis dostaviti 

će podatke Upravnom vijeću vrtića o provedenom upisu. Upravno vijeće vrtića donosi Odluku 

o upisu djece u pedagošku godinu 2022./2023. koja se objavljuje na oglasnim pločama Dječjeg 

vrtića i internetskoj stranici Dječjeg vrtića Budinščina u roku od 15 dana od isteka roka za 

podnošenje zahtjeva za upis. 



 

Članak 9. 

Za djecu koja ne mogu biti primljena u vrtić utvrđuje se lista čekanja. S liste čekanja 

djeca se upisuju u vrtić nakon što se oslobodi mjesto u skupini kojoj dijete po dobnom uzrastu 

pripada. 

 

Članak 10. 

Podnositelji zahtjeva za upis djeteta u vrtić nezadovoljni Rješenjem o upisu mogu u 

roku od 15 dana od dana primitka istog podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

Budinščina. O žalbama roditelja, odnosno skrbnika odlučuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Budinščina u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje žalbe.  

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.  

 

Članak 11. 

Na početku pedagoške godine prilikom uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelji, 

odnosno skrbnici djeteta dužni su: 

• dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (potvrda 

o sistematskom pregledu djeteta), 

• za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, 

zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska 

prehrana, rizično ponašanje itd.) svu relevantnu dokumentaciju za utvrđivanje 

potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i 

mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje 

stručnog tima dječjeg vrtića, odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program 

ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.). 

• potpisati s Vrtićem Ugovor o uslugama predškolskog odgoja, 

• potpisati privolu na prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka, fotografija i 

radova djeteta te izvođenje djeteta iz ustanove, 

• potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi/odvoditi dijete u/iz 

vrtića. 

 

Članak 12. 

Plan upisa djece u Dječji vrtić Budinščina za pedagošku godinu 2022./2023. stupa na 

snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i službenoj web stranici Općine 

Budinščine. 

 

KLASA: 601-01/22-01/02 

URBROJ: 2211/02-22-02 

Budinščina,  06.05.2022. 

 

 

       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  

       DJEČJEG VRTIĆA BUDINŠČINA 

         Lidija Kulji  

 

       ____________________________ 

    


