
Na temelju članka 1 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i
94/13), čl. 43 stavak 1 .Zakona o općem upravnom postupku  (NN 47/09.), članka 18. Statuta
Dječjeg vrtića Sardelice te prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava  i obaveza
korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sardelice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sardelice na II.
Sjednici Upravnog vijeća održanoj 29.04. 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O provođenju postupka upisa u programe vrtića i jaslica

Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad

za pedagošku godinu 2022./2023.

       I .

Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa djece u redovan program jaslica i vrtića
za pedagošku godinu 2022./2023. 

                                                                       II .

Upis djece započinje, 16. svibnja do 20. svibnja  2022. godine. 

                                                                      III .

Upis  djece  provodit  će  se  elektroničnim  putem  preko  aplikacije  e-  Građani  (e-Upisi  u
predškolske ustanove) 

Potrebno je imati pristup sustavu e-Građani, na koji se možete prijaviti korištenjem bilo koje
od  27  različitih  vjerodajnica.  (lista  svih  prihvaćenih  vjerodajnica  nalazi  se  na
https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792)

U  slučaju  da  ne  posjedujete  vjerodajnice  za  pristup  e-Građani  za  Vas  će  to  učiniti
administratori u vrtiću tj. ravnateljica Antonia Bubalo i psihologinja Marija Majić. 

Upisivati će se navedene dane od 9,00 do 14,00 sati u uredu psihologinje  DV Sardelice Pape
Ivana Pavla II 3. Stari Grad.

 Tom prilikom prema zaštiti osobnih podataka obavezni ste dati suglasnost (potpisivanjem
obrasca)  za  korištenje  Vaših  podataka  u  sustavu  e-Građani.  Također,  bilo  bi  dobro  da
roditelji/ skrbnici prije upisa provjere podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-
Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično).

                                                                      IV .



U dječji vrtić upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2022. godine navršavaju jednu godinu
života za centralni  objekt u Starom Gradu te u p. o. Vrbanj se upisuju djeca koja do 31.
kolovoza 2022.godine navršavaju tri godine života.

                                                                    V .

Prednost pri upisu u Vrtić ostvaruju :

1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
2. Djeca čiji je roditelj žrtva i invalid Domovinskog rata 
3. Djeca u udomiteljskim obiteljima 
4. Djeca sa teškoćama u razvoju na temelju procjene stručnog tima.
5. Djeca obaju zaposlenih roditelja, djeca samohranih zaposlenih roditelja 

- s troje i više djece 
- s dvoje djece 
- s jednim djetetom

      6.    Djeca iz obitelji sa troje i više djece, ako roditelji nisu zaposleni.
      7.    Djeca samohranih roditelja.
         

              VI .

Bitna dokumentacija za upis u dječji vrtić:

- Izvadak iz matice rođenih ili rodni list

- Potvrda o mjestu prebivališta

- Potvrda o radnom statusu roditelja (elektronički izvadak) i drugim čimbenicima

bitnim za ostvarivanje prava prednosti prilikom upisa

- Lječničku potvrdu o obavljenom zdrvstvenom pregledu predškolskog djeteta

- Potvrdu o cijepljenju (preslika knjižice cijepljenja)

                                                               

                                                               VII .

Roditelji Upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa dječjim vrtićem. 

                                                                 VIII .

Cijenu vrtića određuje Osnivač. 

                                                                   IX .



Informacije  o  upisima  objavit  će  se  putem  web  stranice  Dječjeg  vrtića  Sardelice
www.dvs.hr,  oglasne  ploče,  web  stranice  Grada  Staroga  Grada  www.stari-grad.hr i  na
oglasnim pločama Stari Grad, Rudina, Dol i Vrbanj.

                                                                     X .

Konačan popis djece objavit će se na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 6 lipnja 2022.godine.

                                                                      XI .

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem Upravnog vijeća Vrtića o upisu imaju
pravo žalbe u roku od petnaest   (15)  dana od dana oglašavanja rezultata  upisa.  Žalba se
podnosi Upravnom vijeću dječjeg vrtića Sardelice.

                                                                       XII .

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se za upise u pedagoškoj
godini 2022./2023.god.

Klasa:034-03-01/22-01/01

Ur.broj:2128-3-3/22-01

                                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                      Veronika Matković  


