
ZAPISNIK 

 

 sa sastanka Povjerenstva za provedbu upisa djece u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ za 

pedagošku godinu 2019./2020., održanog 12. kolovoza 2019. u prostorijama vrtića, s početkom 

u 17,00 sati na adresi Kalnik, Trg Stjepana Radića 9.   

 

Nazočni članovi povjerenstva: 

1. Ivana Matuna, v.d. ravnatelja 

2. Andrea Šturbek, odgojiteljica 

3. Ana Dejanović, viši referent JUO  Općine Kalnik 

 

Odsutni članovi povjerenstva: 

− Maja Koren Džaja, stručni suradnik zdravstvena voditeljica 

 

Ostali prisutni; 

− Tatjana Abramović, stručni suradnik pedagog  

 

Povjerenstvo se u svom radu vodilo izričito odredbama Pravilnika o upisu djece i načinu 

ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac, pod stručnom prismotrom  

stručnog suradnika pedagoga vrtića gđe. Tatjane Abramović. 

 

Konstatirano je da je u razdoblju od 22. srpnja do 12. kolovoza 2019. godine pristiglo ukupno 

19 zahtjeva za upis djece.  

 

Pregledom pristigle dokumentacije izrađen je Prijedlog upisne liste koju je povjerenstvo 

utvrdilo na temelju dostavljenih potvrda i dokaznica. Dječji vrtić je u mogućnosti upisati svu 

prijavljenu djecu, stoga se ne primjenjuje metoda bodovanja za ostvarenje prednosti pri upisu. 

 

Novoupisana djeca u redoviti desetosatni odgojno-obrazovni program dječjeg vrtića: 

 

 Redni broj  Šifra zahtjeva 

 1.   LR16 

 2.   FR13 

 3.   LK18 

 4.   JM17 

 5.   PM15 

 6.   IB17 

 7.   NP18 

 8.   MI16 

 9.   FN16 

 10.   SP14 

 11.   IP14 

 

Djeca polaznici redovitog desetosatnog odgojno-obrazovnog programa dječjeg vrtića, koja 

imaju prednost pri upisu i inače ne podliježu bodovanju: 

 

 Redni broj  Šifra zahtjeva 

 1.   AŠ15 

 2.   DŠ14 

 3.   AS15 



 4.   LS16 

 5.   DČ14 

 6.   AČ15 

 7.   KV17 

 8.   NP16 

 

Nema djece koja nisu stekla uvjete za upis u program vrtića.  

 

U ovoj pedagoškoj godini, po obavljenom upisu slobodni kapaciteti dječjeg vrtića neće biti 

popunjeni do utvrđene upisne kvote, neće biti neupisane djece odnosno nema potrebe za 

formiranje liste čekanja/prvenstva. 

 

Tijekom ove pedagoške godine u program dječjeg vrtića upisivat će se djeca do popune upisne 

kvote. 

 

Ugovor o korištenju usluga u dječjem vrtiću, roditelji/staratelji dužni su potpisati s ravnateljem 

dječjeg vrtića u razdoblju od 1. rujna do 20. rujna 2019. godine. U protivnom će se smatrati da 

su nakon proteka navedenog roka odustali od upisa djeteta u program dječjeg vrtića. 

 

Rok za prigovor na rezultate upisa je 8 dana od dana objave istih na oglasnoj i mrežnoj stranici 

dječjeg vrtića. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ koje je 

dužno odluku o prigovoru donijeti u zakonskom roku.      

 

Završeno u 17,50 sati. 

 

 

POVJERENSTVO: 

 

 

IVANA MATUNA 

__________________________________ 

 

 

ANDREA ŠTURBEK 

__________________________________ 

 

 

ANA DEJANOVIĆ  

__________________________________ 

 


