
 

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),  članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Kapljica KLASA: 011-02/13-01/02, 

URBROJ: 238/02-124-13-02 od 23.12.2013., Odluke o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić Kapljica Općinskog načelnika Općine Bistra KLASA: 022-01/22-01/53, URBROJ: 

238/02-03-22-01 od 16.11.2022. godine te prethodne Suglasnosti Osnivača KLASA: 022-01/22-01/54, 

URBROJ: 238/02-03-22-01 od 16.11.2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica na svojoj 

44. sjednici održanoj dana 17.11.2022. godine donosi 

 

II. Izmjene i dopune Pravilnika 

o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

u Dječjem vrtiću  Kapljica 

 
Članak 1. 

U članku 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem 
vrtiću Kapljica (u daljnjem tekstu: Pravilnik) dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 

Upisi u Dječji vrtić mogu se provoditi elektroničkim putem. 

Članak 2. 

Članak 17. mijenja se i glasi: 

 

Dječji vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati prvenstveno redovite programe 

predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem na području Općine Bistra, te osigurati prednost 

pri upisu u redovite programe na način utvrđen zakonom, Odlukom Osnivača i ovim 

Pravilnikom. 

 

Prednost pri upisu u dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) 
samouprave za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše 

četiri godine života. 

 

Nakon upisa djece iz prethodnog stavka djeca se upisuju na način da prednost pri upisu imaju 
djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba 

zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i 

mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili 

obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s 
listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija 

vještačenja, djeca samohranih roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s 
invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo 

na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima, djeca koja imaju prebivalište ili 
boravište na području dječjeg vrtića te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili 
roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade. 

 

Prednost pri upisu u redovite programe određuje Dječji vrtić prema sljedećim kriterijima 

(potrebno dokumentirati): 

 

 

OPIS KRITERIJA                                                                  BODOVI 
 

1. dijete roditelja invalida Domovinskog rata                                              10  

2. dijete iz obitelji s troje ili više djece (za svakog malodobnog           

brata ili sestru)                                                                                           2  

3. dijete koje živi s oba roditelja, za svakog zaposlenog roditelja  

(redovitog studenta ili učenika)                                                                 5                   



4. dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koje 

ima nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne 

skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika 

da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno 

u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno 

propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja                                  10                         

5. dijete samohranog zaposlenog roditelja                                                    20                   

6. dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem 

(jednoroditeljska obitelj)                                                                           15   

7. dijete samohranog roditelja, ili dijete iz jednoroditeljske  

obitelji, roditelj nezaposlen                                                                       10                                                            

8. dijete osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar 

osoba s invaliditetom                                                                                 15  

9. dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu  

smještaja u udomiteljskim obiteljima                                                        10  

10. dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg  

vrtića                                                                                                          50  

11. dijete roditelja koji prima doplatak za djecu ili roditelja 

korisnika zajamčene  minimalne naknade                                                  2                                     

 

Članak 3. 

Članak 18. mijenja se i glasi: 

 

Prosudbu o uključivanju djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu s redovitim ili posebnim 

programom za djecu s teškoćama u razvoju, djeteta sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim 

oštećenjima, kao i djeteta koja pri upisu ima priložene preporuke stručnjaka donosi stručno 
povjerenstvo dječjeg vrtića. 

 

                                                                    Članak 4. 

Članak 19. mijenja se i glasi: 

  

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojno-

obrazovnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.  

Ako više djece ostvari jednak zbroj bodova, prednost pri upisu utvrđuje Povjerenstvo na 

temelju dodatnih kriterija: 

 

 

OPIS DODATNIH KRITERIJA                                           BODOVI 
                                      

1. dijete čiji roditelj ima prebivalište na području dječjeg   
vrtića za svakog roditelja                                                                           40 

2. dijete koje je ispunjavalo uvjete za upis javnog poziva  

            prethodne godine, a nije bilo upisano                                                          5  

3. dijete za koje je predan Zahtjev za upis na javni poziv  

            prethodne godine, a nije bilo upisano jer nije ispunjavalo 

            uvjete iz razloga što do 31.08. nije navršavalo jednu 

            godinu života                                                                                                3  

4. dijete čiji su brat ili sestra već polaznici Dječjeg vrtića 

            Kapljica                                                                                                        2  

5. dijete koje se prvi puta upisuje u Dječji vrtić Kapljica                                2  

6. preporuka Centra za socijalnu skrb, teški socijalni ili  
zdravstveni uvjeti, rizični razvojni i/ili obiteljski  

čimbenici i slično                                                                                         2  

      7.   dijete čiji je jedan od roditelja zaposlen                                                      1 



 

Ako više djece ostvari jednak zbroj bodova starije dijete ima prednost pred mlađim. 

 

Djeca koja se tijekom pedagoške godine ispišu iz Dječjeg vrtića u novoj pedagoškoj godini 

nemaju prednost pri upisu zbog te činjenice. 
 

                                                                    Članak 5. 

Članak 20. mijenja se i glasi: 

 

Podnositelji Zahtjeva dužni su Dječjem vrtiću dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za 

ostvarivanje prednosti pri upisu: 

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - Rješenje o utvrđivanju postojanja 
invaliditeta, 

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 
godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili elektronički zapis istog,  

- za dijete oba zaposlena roditelja - Potvrde o zaposlenju za oba roditelja/skrbnika 

ili elektronički zapis o radnom statusu / potvrda obrazovne ustanove o redovitom 

školovanju (ne starije od 6 mjeseci), 

- za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima nalaz i mišljenje nadležnog 
tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog 

liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s 

listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje 
metodologija vještačenja, 

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja - Potvrda o zaposlenju ili elektronički 

zapis o radnom statusu / potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju (ne 

starije od 6 mjeseci), i dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja, 

potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o 

privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju 
poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje 

dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora, 

- za dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji - Potvrda o zaposlenju ili 

elektronički zapis o radnom statusu / potvrda obrazovne ustanove o redovitom 

školovanju (ne starije od 6 mjeseci), i dokaz da drugi roditelj ne živi u 

zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog 

bilježnika), 

- za dijete samohranog roditelja, ili dijete iz jednoroditeljske obitelji, roditelj 

nezaposlen - dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o 

nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom 

uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne 
sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje 

dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora / dokaz da drugi roditelj ne živi u 

zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog 

bilježnika), 

- za dijete osoba s invaliditetom -  dokaz o upisu u Hrvatski registar  osoba s 

invaliditetom,                                                                             

- za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim 
obiteljima - Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u 

udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 

- za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg  vrtića - Uvjerenje 

MUP-a o prebivalištu ili boravištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci ili elektronički 
zapis istog,                                                                                                         

- za dijete roditelja koji prima doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene  
minimalne naknade - Rješenje o pravu na doplatak za djecu odnosno Potvrda o 

utvrđenom pravu na doplatak za djecu /dokaz o ostvarivanju zajamčene  
minimalne naknade i 



-     za dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima, rizičnim r     

      razvojnim i/ili obiteljskim čimbenicima i slično - Preporuka Centra za socijalnu 

      skrb.                                                                                    

 

Članak 6. 

Članak 26. mijenja se i glasi: 

 

Za dijete koje je obvezno pohađati predškolu jedinica lokalne ili područne (regionalne) 

samouprave dužna je osigurati mjesto u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi koja provodi obvezni 
program predškole. 

 

Prije polaska u osnovnu školu sva djeca imaju obvezu pohađati program predškole, a dijete 
koje je ostvarilo pravo odgode upisa u prvi razred na temelju ostvarenog prava obvezno je 

pohađati program predškole najdulje još jednu pedagošku godinu, odnosno može ostati 

uključeno u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću. 
 

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog 
odgoja dječjeg vrtića koji se izvodi u odgojno-obrazovnoj skupini za djecu prije polaska u 

školu, a iznimno u dječjim vrtićima s manjim brojem djece ili dječjim vrtićima s odgojno-

obrazovnim skupinama s različitim programima može se izvoditi i u mješovitoj odgojno-

obrazovnoj skupini. 

Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili 
osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za 

djecu koja ne pohađaju vrtić. 

Nadležno upravno tijelo županije, odnosno gradski ured Grada Zagreba i upravno tijelo 

jedinice lokalne samouprave nadležno za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 
predškolske dobi dužni su obavijestiti roditelje djece koja nisu uključena u redovite programe 
predškolskog odgoja u dječjem vrtiću o vremenu i mjestu upisa djece u program predškole. 

Dječji vrtić dužan je djetetu iz stavka 2. ovog članka izdati potvrdu o završenom programu 
predškole radi upisa u osnovnu školu. 

Članak 7. 

Članak 27. mijenja se i glasi: 

 

Zahtjev za upis djece u Program predškole sa potrebnom dokumentacijom podnosi 

roditelj/skrbnik djeteta.  

Obrazac se može preuzeti na internetskoj stranici Dječjeg vrtića ili osobno u Dječjem vrtiću. 
 

Dječji vrtić dužan je osigurati ostvarivanje obveznog Programa predškole u trajanju od 250 

sati u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja za svu djecu za koju su podnijeti Zahtjevi za 

upis, a imaju prebivalište ili boravište na području općine Bistra koja nisu polaznici redovitog 

programa dječjeg vrtića u godini prije polaska u osnovnu školu. 

Za djecu s teškoćama u razvoju, djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu kojoj 

hrvatski jezik nije materinski, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po 

propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi dječji vrtić će provoditi 
dvogodišnji Program predškole. 
Djeca koja imaju prebivalište izvan općine Bistra mogu se upisivati u Program predškole 
izvan redovitog programa ako to ne izaziva povećanje broja odgojno-obrazovnih skupina. 

 

 

 

 

 

 




