
 
 
Dječji vrti ć „Bubamara“ 
Gornji Kneginec 
Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8 
42 204 Turčin 
 
tel. 042/ 690 – 661 
e-mail: bubamara.kneginec1@gmail.com 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća i Pravilnika o upisu djece u Dječji vrti ć Bubamara 
objavljuje 

JAVNI POZIV  
ZA  UPIS  DJECE U DJEČJI VRTI Ć „ BUBAMARA „ 

 ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. 
 

1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA  

Zahtjevi za upis djece u dječji vrti ć Bubamara primat će se od 01. lipnja 2020. do 15. lipnja 
2020. godine , svakim radnim danom od ponedjeljka do petka  u prostoru Dječjeg vrtića 
Bubamara u vremenu od 09:00 do 12:00 sati. 

1. VRSTE PROGRAMA 

- redoviti 10-satni  program u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama ( od navršene 
jedne godine života do polaska u školu) – provodi se u Vrtiću u Knegincu Gornjem i 
područnom Vrtiću u LužanuBiškupečkom 

- redoviti popodnevni  programu jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama ( od 
navršene jedne godine života do polaska u školu) – provodi se u Vrtiću u Knegincu 
Gornjem  

- redoviti pet satni program  za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu 
školuprovodi se u Vrtiću u Knegincu Gornjem i područnom Vrtiću u 
LužanuBiškupečkom 

- program predškole za djecu koja ne pohađaju redoviti program u vrtićuprovodi se u 
Vrtiću u Knegincu Gornjem i područnom Vrtiću u LužanuBiškupečkom 

- program igraonice za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu 
školuprovodi se u Vrtiću u Knegincu Gornjem i područnom Vrtiću u 
LužanuBiškupečkom 

2. DOKUMENTI  ZA UPIS 

- popunjeni i potpisani Zahtjev za jutarnju ili Zahtjev za popodnevnu smjenu - obrasci 
dostupani na web stranici Vrtića, vrtic-bubamara-kneginec.hr 

- presliku djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih 
- uvjerenje MUP-a o prebivališturoditelja/skrbnika i djeteta  
- presliku knjižice procijepljenosti djeteta 
- preslika porezne kartice roditelja/skrbnika 



 

3. PREDNOST ZA UPIS  

Roditelj/skrbnik djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti 
dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

- za dijete zaposlenih roditelja - originalna potvrda poslodavca o zaposlenju 
roditelja/skrbnika 

- za dijete roditelja/skrbnika žrtava i invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu 
žrtve ili Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata 

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu -rodni list ili izvadak iz matice 
rođenih 

- za dijete samohranog roditelja/skrbnika - potvrda iz koje je vidljivo da roditelj sam 
skrbi za svoje dijete i uzdržava ga 

- za dijete s teškoćama u razvoju - rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, 
medicinska dokumentacija 

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece -za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice 
rođenih 

- za dijete uzeto na uzdržavanje - rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb 
- za dijete teško oboljelog roditelja/skrbnika - preslika medicinske dokumentacije 

oboljelog roditelja/skrbnika 
- za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu - rješenje HZZO o pravima 

na doplatak za dijete 
 

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama 
ostvaruje dijete s većim brojem bodova. Ako više djece ostvari jednaki broj bodova, prednost 
pri upisu ima dijete čiji je zahtjev ranije zaprimljen. 

4. OBJAVA REZULTATA 
 
Postupak upisa provodi Povjerenstvo za provedbu upisa. Odluku o upisima djece u Vrtić 
donosi Upravno vijeće. 
Rezultate upisa Povjerenstvo objavljuje na mrežnim stranicama Vrtića i na oglasnim pločama 
u objektima Vrtića. 
Dijete koje po natječaju, a temeljem bodovnog kriterija nije upisano u Vrtić, vodi se na listi 
čekanja te će temeljem dobivenih bodova ostvariti pravo upisa tijekom godine, ukoliko se 
oslobodi mjesto u odgojnoj skupini ili se proširi kapacitet Vrtića. 
Roditelj/skrbnik djeteta, ima pravo na prigovor na listu reda prvenstva, a u dijelu koje se 
odnosi na njegovo dijete, u roku od osam (8) dana od dana objave liste reda prvenstva. 
Rezultati upisa  djece u dječji vrti ć Bubamara za pedagošku godinu 2020./2021. biti će objavljeni na 
oglasnoj ploči i web stranici Vrtića u mjesecu srpnju 2020. godine. 

 

 

 Dječji vrti ć „Bubamara“ 

      


