DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
JURJA BARAKOVIĆA
23244 STARIGRAD
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-01/15-01/1
UBROJ:2198/09-05-15-4
U Starigradu, 19.02.2015. godine
Na temelju članka 20. i članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN
10/97, 107/07, 94/13), te članka 16. Statuta Dječjeg vrtića Osmjeh Upravno vijeće dječjeg vrtića
Osmjeh na svojoj 4. sjednici održanoj 19.02.2015. godine donosi

ODLUKU
o upisu djece i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Osmjeh

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Osmjeh s
(dalje: Vrtić) čiji je osnivač Općina Starigrad i osniva se Komisija za bodovanje i rangiranje
predanih zahtjeva za upis djece u Vrtić.

Članak 2.
Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje
prednosti.

Članak 3.
Člancima 3. do 7. ove odluke uređuju se upisi za djecu s prebivalištem u općini Starigrad. U
slučaju da nakon upisa sve prijavljene djece s područja Općine Starigrad preostane mjesta, po
dolje definiranim kriterijima upisivat će se i djeca s područja drugih općina.

Članak 4.

Pri upisu djece u redoviti cjelodnevni (10 sati) i poludnevni (5 sati) program Vrtića apsolutnu
prednost (izravan upis) imaju djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeca u
udomiteljskim obiteljima i djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Članak 5.
Za svu ostalu djecu primjenjuje se bodovanje, i to na sljedeći način:
a) Djeca s laganim smetnjama u razvoju

-ako su oba roditelja (uzdržavatelja) zaposlena
100 bodova
-ako je jedan roditelj (uzdržavatelj) zaposlen
95 bodova
b) Djeca obaju zaposlenih roditelja (uzdržavatelja) i djeca samohranih
roditelja iz obitelji
-s troje i više djece
100 bodova
-s dvoje djece
95 bodova
-s jednim djetetom
90 bodova
c) Djeca čiji je jedan roditelj (uzdržavatelj) zaposlen
-s troje i više djece
90 bodova
-s dvoje djece
80 bodova
-s jednim djetetom
70 bodova
d) Djeca čija su oba roditelja (uzdržavatelja) nezaposlena
-s troje i više djece
65 bodova
-s dvoje djece
60 bodova
-s jednim djetetom
55 bodova
Za djecu koja su upisana u vrtić u prethodnoj pedagoškoj godini te bez prekida ostaju korisnici
Vrtića u slijedećoj pedagoškoj godini ne primjenjuje se bodovanje.

Članak 6.
Dodatne bodove iz članka 4. dobivaju:
a) Djeca roditelja (uzdržavatelja) koji primaju dječji doplatak
b) Djeca s laganim smetnjama u razvoju čiji roditelji (uzdržavatelji) nisu

zaposleni

3 boda
3 boda

Članak 7.
U slučaju zadovoljavanja dvije ili više pod točaka iz članka 4., dodijelit će se veći vrijednosni
bodovi.
Članak 8.
U slučaju istog broja bodova prednost imaju djeca koja dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog
stanja utvrđenog prema sljedećim kriterijima: prosjek primanja roditelja (uzdržavatelja) u

prethodnoj godini, djeca roditelja (uzdržavatelja) koji primaju dječji doplatak, djeca iz obitelji
koja su u podstanarstvu, djeca iz obitelji s težim životnim prilikama (više članova zajedničkog
kućanstva, teže bolesti članova zajedničkog kućanstva i sl.).

Članak 9.
Postupak prikupljanja prijava i pripadajućih dokumenata vezanih uz upis djece provodi
pedagog Vrtića. Nakon obavljenog navedenog postupka pedagog i ravnatelj vrednuju
prikupljene prijave te sastavlja listu upisanih koja sadrži redne brojeve koja će djeca biti upisana
u vrtić. Listu upisanih potvrđuje, i po potrebi korigira, Upravno vijeće Vrtića.

Članak 10.
Svake godine najkasnije do 15. svibnja, na oglasnoj ploči Vrtića, objavljuje se oglas za upis
djece u novu pedagošku godinu.
Oglas mora sadržavati sve potrebne upute za roditelje, a obavezno:
rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva

-

- naznaku osnovne i dodatne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
- vrstu programa za koje se vrši upis
- rok i mjesto objave rezultata upisa

Članak 11.
Ova Odluka donosi se uz suglasnost Općine Starigrad (Osnivača).

Članak 12.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Marin Čavić

