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DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA 
Vladimira Nazora 17 A           
Rešetari 
 

KLASA: 601-01/22-04/02 
URBROJ: 2178-18-1-02 
Rešetari, 24.05.2022. 
 
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 
107/07, 94/13, 98/19), članaka 6. i 9. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u 
Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima od 26.05.2020. godine, članaka 16. i 17. Statuta 
Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima, suglasnosti osnivača, te Odluke o upisu 
djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2022./2023. (KLASA: 601-01/22-04/02 
URBROJ: 2178-18-1-01) s 39. sjednice održane 19.05.2022., Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića  Čarobni svijet  u Rešetarima objavljuje  
 

OBAVIJEST / JAVNI POZIV  
o upisu djece u redovni program Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima 

za pedagošku godinu 2022./2023. 

 
I   Upis se provodi za redovite vrtićke programe u matičnom objektu u Rešetarima  i    
     područnom objektu u Adžamovcima, te za jaslički program u matičnom objektu u   
     Rešetarima. 
 

II  Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima zaprimaju se u    

     upisnom roku  od  24. svibnja 2022. – 07. lipnja 2022. 
 

III   Zahtjev za upis djece može se preuzeti u tajništvu vrtića, kod odgojitelja  ili na web     
      stranici dječjeg vrtića  www.dvcarobnisvijet.hr ili Općine Rešetari www.resetari.hr  
 

IV Zahtjev za upis, podnosi se putem preporučene pošte na adresu Dječji vrtić    
     Čarobni svijet u Rešetarima, Vladimira Nazora  17 A, 35403 Rešetari ili osobno  
      u tajništvu dječjeg vrtića. 

V  Redoviti postupak upisa u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima provodi se       
      sukladno Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čarobni svijet u      
      Rešetarima. 
      Postupak upisa u jaslički program (djeca od jedne do tri godine) vršit će se za     
      djecu koja najkasnije 31. kolovoza navršavaju godinu dana. 
      Postupak upisa u vrtićke mješovite skupine (djeca od tri godine do polaska u    
      školu) vršit će se za djecu koja najkasnije 31. kolovoza navršavaju tri godine. 
 
Za prijavu na natječaj roditelj/skrbnik dužan je priložiti (obvezna dokumentacija): 

- Zahtjev za upis djeteta u vrtić  
- Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju 

djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)  
- Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i preslika osobnih iskaznica roditelja 
- Potvrda o radnom statusu oba roditelja 
- Upitnik za roditelje 
- Preslika iskaznice imunizacije djeteta (podatci o procijepljenosti)  
- Potvrda o obavljenom liječničkom pregledu (potvrdu priložiti pri 

potpisivanju ugovora prije početka pedagoške godine)  
 

http://www.dvcarobnisvijet.hr/
http://www.resetari.hr/
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Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o 
predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa djece u 
Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima. Prednost pri upisu imaju djeca s područja 
Općine Rešetari. 
 

Prioriteti za upis djece su:  
 

- Djeca roditelja/skrbnika invalida domovinskog rata – 10 bodova 
- Djeca samohranih roditelja/skrbnika – 9 bodova 
- Djeca iz obitelji s troje ili više djece – 8 bodova 
- Djeca u udomiteljskoj obitelji – 7 bodova 
- Djeca koja žive s oba zaposlena roditelja/skrbnika – 6 bodova 
- Djeca u godini prije polaska u školu – 5 bodova 
- Djeca iz obitelji težeg zdravstvenog stanja (invaliditet roditelja, teža bolest u 

obitelji) – 4 boda 
- Djeca čiji je jedan roditelj/skrbnik zaposlen – 3 bodova 
- Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu – 2 boda 

 
Dokumentacija kojom roditelj – staratelj dokazuje prednost (u zahtjevu : 

- za dijete roditelja invalida domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o 
statusu invalida domovinskog rata, 

- za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista preminulog roditelja ili drugu 
javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete, 

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova svakog malodobnog 
djeteta u obitelji, 

- za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete u 
udomiteljskoj obitelji,  

- za dijete zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
ili potvrde poslodavca o zaposlenju u trenutku podnošenja Zahtjeva  

- za dijete iz obitelji težeg zdravstvenog stanja (invaliditet roditelja, teža bolest u 
obitelji): liječnička dokumentacija  

- za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu 

- za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta Zavoda 
za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, 
Rješenje Centra za socijalnu skrb, o postojanju teškoće u razvoju, relevantna 
dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta. 

 
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati niti bodovati. 
 
Dječji vrtić zadržava pravo rasporeda i upisa djeteta u skupine i objekte Vrtića.  
Djeca iz drugih općina ili gradova se mogu primiti u slučaju nepopunjenog kapaciteta.  
 
Za roditelje čija djeca već pohađaju vrtić bit će pripremljeni zahtjevi za nastavak 
korištenja usluga, koje će odgojiteljice podijeliti u skupinama. Dakle, djeca koja već 
pohađaju vrtić NE upisuju se ponovno, već roditelji ispunjavaju zahtjev za 
nastavak korištenja usluga, koji su uz potrebnu dokumentaciju dužni u upisnom 
roku predati u vrtić. 
 
Povjerenstvo  za upis djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za 
upis djeteta kao i dokumentacije u prilogu. 
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Rezultati upisa u redovnom upisnom roku objavljuju se na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 
Čarobni svijet u Rešetarima, te na web stranicama vrtića  www.dvcarobnisvijet.hr i 
Općine Rešetari www.resetari.hr, u roku od 30 dana od završetka redovnog upisnog 
roka. 
 
Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristit će se u svrhu upisa djeteta u 
vrtić. Zbog zaštite osobnih podataka djece, rezultati upisa biti će objavljeni dodijeljenim 
posebnim šiframa koji anonimiziraju identitet djeteta (ime i prezime), koji su dostupni 
samo podnositeljima zahtjeva za upis u vrtić 

 
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu na rješenje 
Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana objave rezultata. O žalbama 
roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.  
 
Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi, utvrđuje se 
konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
                          Miroslav Dautović, v.r. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dvcarobnisvijet.hr/
http://www.resetari.hr/

