
  

 Na temelju članka 1.a, 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 44., 95., 96., 97. i 98. Zakona o općem 

upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički 

jaglac“ te sukladno Pravilniku o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg 

vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ na 21. sjednici održanoj 

29. lipnja 2020. donijelo je  

 

RJEŠENJE  

o upisu djece u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ 

za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

I. Rješenjem o upisu djece u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2020./2021., 

u redoviti desetosatni odgojno-obrazovni program dječjeg vrtića upisuje se ukupno šest 

djece prema slobodnim kapacitetima dječjeg vrtića sukladno zaprimljenim prijavama za 

upis koje su u cijelosti udovoljile uvjetima upisa.  

 

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

vrtičkoj skupini: 

 

Redni broj Šifra zahtjeva 

1. TV10 

2. IS11 

3. IS12 

 

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

jasličkoj skupini: 

Redni broj Šifra zahtjeva 

1. KR13 

2. KP14 

3. ZT15 

 

II. Ovim upisom slobodni kapaciteti dječjeg vrtića nisu nepopunjeni do upisne kvote, nema 

prijavljene neupisane djece niti potrebe za formiranje liste čekanja/prvenstva.   

 

III. Roditelji/staratelji djece koja su ovim Rješenjem upisana u redoviti desetosatni odgojno-

obrazovni program dječjeg vrtića, obvezni su potpisati Ugovor o korištenju usluga u 

dječjem vrtiću prije nego dijete započne s ostvarivanjem programa u dječjem vrtiću. 
 

 

IV. Sastavni dio ovog Rješenja čini Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za provedbu upisa djece 

u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

V. Po ovom upisnom postupku ostaje ukupno tri raspoloživih upisnih mjesta u dječjem vrtiću, 

od čega dva upisna mjesta u vrtičkoj grupi, te jedno upisno mjesto u jasličkoj grupi. 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje: 

 

 Sukladno stajalištu Agencije za zaštitu osobnih podataka, osobni podaci djece zaštićeni su 

dodjeljivanjem posebnih šifriranih lozinki koje anonimiziraju identitet djeteta, a iste su dostupone 

samo podnositeljima zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić. 

  

 Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ je dana 8. lipnja 2020. godine objavio Oglas o upisu djece, 

temeljem Plana upisa u redoviti program Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 

2020./2021. i Odluke o upisu djece u redoviti program Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ za 

pedagošku godinu 2020./2021. 

Zahtjevi za upis u dječji vrtić zaprimali su se u razdoblju od 8. lipnja 2020. do 19. lipnja 2020. 

godine.  

 

 U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno šest zahtjeva roditelja/staratelja za upis 

djeteta u program dječjeg vrtića, od toga tri prijave za upis djeteta u vrtićku skupinu, te tri prijave 

za upis djeteta u jasličku skupinu.  

 

 Nakon provedenog upisnog postupka, u program dječjeg vrtića upisana su djeca kako je to 

navedeno u točki I. ovog Rješenja.  

 

 S obzirom da je dječji vrtić u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu, nije se 

primijenjivala metoda bodovanja za ostvarenje prednosti pri upisu odnosno nije bilo potrebe za 

utvrđivanje liste čekanja/prvenstva. 

 

 Točkom III. ovog Rješenja utvrđeno je da su roditelji obvezni  potpisati Ugovor o 

korištenju usluga u dječjem vrtiću prije nego dijete započne s ostvarivanjem programa u dječjem 

vrtiću. 

 

 Sve naprijed je riješeno sukladno uvodno citiranim zakonima i aktima. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

 Roditelji/staratelji koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od 8 dana 

od dana oglašavanja rezultata upisa na oglasnoj i mrežnoj stranici dječjeg vrtića. Žalba se podnosi 

pisanim putem Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ na adresu Kalnik, Trg Stjepana 

Radića 9, poštom ili osobnim putem.  

 O žalbi rješava Upravno vijeće u zakonskom roku. 

 

KLASA: 034-02/20-01/03 

URBROJ: 2137-104-04-20-3 

Kalnik, 29. lipnja 2020. 

PREDSJEDNIK: 

Josip Štragelj 

 

 


