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 Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 

broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac na sjednici održanoj 26. travnja 2019., uz 

suglasnost osnivača donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE 

P R A V I L N I K A 

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA KALINOVAC 

 

 

Članak 1. 

 U Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac KLASA: 601-02/16-

01/65, URBROJ: 2137-69-16-1 od 12. travnja 2016. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) članak 1. 

mijenja se i glasi: 

 „U Dječji vrtić Bubamara Kalinovac (u daljnjem tekstu: vrtić) upisuju se djeca s 

navršenom 1. godinom života do 7. godine života, odnosno do polaska u osnovnu školu i to 

djeca koja imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Općine Kalinovac.“ 

 

 

Članak 2. 

 U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Prijave djece i dostava dokumentacije za utvrđivanje kriterija za upis u novu 

pedagošku godinu, koja počinje 1. rujna vrše se od 1. do 30. travnja tekuće godine“. 

 U istom članku, stavku 3. briše se točka 3.  

 U istom članku, stavak 6. mijenja se i glasi: 

 „U slučaju popunjenosti kapaciteta, djeca s područja Općine Kalinovac upisuju se na 

listu čekanja“. 

 

Članak 3. 

 Iza članka 4. dodaje se novi članak 5. koji glasi: 

„Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece (u 

daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Upravno vijeće. 

Upravno vijeće imenuje predsjednika i dva člana Komisije iz reda odgojitelja i stručnih 

suradnika Dječjeg vrtića, na vrijeme od dvije godine. 

Komisija radi na sjednicama koje saziva predsjednik. 

Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Komisije. 

Komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Komisije. 

 Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju: 

rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta i analize dostavljene 

dokumentacije. 

O radu Komisije vodi se zapisnik. 

Rad Komisije nadzire ravnatelj“. 

 

Članak 4. 

 Iza članka 5. dodaje se novi članak 6. koji glasi:  

  „Komisija je dužna u roku što ga odredi Osnivač (u pravilu mjesec dana po isteku 

roka za podnošenje zahtjeva za upis djece) objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči Dječjeg 

vrtića sa sljedećim podacima: 

 - prihvaćenim zahtjevima za upis djece, 
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 - odbijenim zahtjevima za upis djece, 

 - slobodnim kapacitetima Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa“. 

 

Članak 5. 

Iza članka 6. dodaje se novi članak 7. koji glasi: 

„U roku iz članka 6., ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je dostaviti Osnivaču podatke o rezultatima 

upisa i to: 

 -  broj zaprimljenih zahtjeva ( jaslice, vrtić), 

 -  prihvaćeni zahtjevi za upis djece ( jaslice, vrtić), 

 -  odbijeni zahtjevi za upis djece – s obrazloženjem, 

 - raspoloživi kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.“ 

 

 

Članak 6. 

Iza članka 7. dodaje se novi članak 8. koji glasi: 

 „Roditelj odnosno skrbnik djeteta, nezadovoljan rezultatom upisa ili rasporedom svojeg 

djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata 

upisa“. 

 

Članak 7. 

Iza članka 8. dodaje se novi članak 9. koji glasi: 

 „O žalbama rješava Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu. 

 U radu Upravnog vijeća sudjeluje i predstavnik Komisije radi obrazloženja odluke 

Komisije Upravnom vijeću ali bez prava odlučivanja. 

 Upravno vijeće po žalbi može: 

 - odbaciti žalbu kao nepravodobnu, 

 - odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije, 

 - usvojiti žalbu i ukinuti odluku Komisije te samo donijeti odluku o upisu, odnosno 

rasporedu djeteta ili pak vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje. 

 Odluka Upravnog vijeća je konačna. 

 O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta“.  

 

 

 

Članak 8. 

Iza članka 9. dodaje se novi članak 10. koji glasi: 

 „O provedenom postupku upisa Dječji vrtić podnosi izvješće Osnivaču“. 

 

 

Članak 9. 

 Dosadašnji članak 5. postaje članak 11. te se mijenja i glasi: 

 „U slučaju nepopunjenosti kapaciteta vrtića, upisuju se sva djeca koju roditelji /skrbnici 

žele upisati.“ 

 

Članak 10. 

 Dosadašnji članci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. postaju članci 12., 13., 14., 15., 

16., 17., 18., 19., 20. i 21. 

 

 

 










