
 Na temelju članka 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ i članka 6. Pravilnika o 

upisu djece i načinu ostvarivanju prava korisnika usluga Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, a uz prethodnu 

suglasnost Osnivača, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ na 34. sjednici održanoj 2. lipnja 2021. 

donijelo je 

 

PLAN UPISA 

u redoviti program Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“  

za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

Članak 1. 

 

 Utvrđuje se Plan upisa u redoviti program Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 

2021./2022.  

 Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ organizira i provodi redoviti desetosatni program odgoja i obrazovanja 

djece od navršenih godinu dana pa do polaska u osnovnu školu.  

 Upis djece u redoviti program dječjeg vrtića provesti će se prema ovom Planu upisa i Pravilniku o 

upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.  

 

Članak 2. 

 

 U redoviti program dječjeg vrtića upisuje se onoliki broj djece koliko ima raspoloživih mjesta po 

utvrđenim odgojno-obrazovnim skupinama u matičnom objektu ustanove, na adresi Kalnik, Trg Stjepana 

Radića 9.  

 Broj djece i dob djece u odgojno-obrazovnim skupinama dječjeg vrtića određuje se temeljem 

Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 

Članak 3. 

 

 U dječji vrtić se upisuju u pravilu djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Kalnik.  

 U slučaju slobodnih mjesta za prijem djece u dječji vrtić, upisati se mogu i djeca čiji roditelji imaju 

mjesto prebivališta van područja Općine Kalnik. 

  

Članak 4. 

 

 Ukoliko dječji vrtić bude u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu, neće se primjenjivati metoda 

bodovanja za ostvarenje prednosti pri upisu. 

 

Članak 5. 

 

 Za djecu koja ne mogu biti primljena u dječji vrtić, utvrđuje se lista čekanja.  

 S predmetne liste, djeca se upisuju u dječji vrtić nakon što se oslobodi mjesto u odgojno-obrazovnoj 

skupini kojoj dijete po dobnom uzrastu pripada. 

 

Članak 6. 

 

 Ovaj Plan upisa stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se oglasnoj ploči i mrežnoj stranici 

dječjeg vrtića. 

 

KLASA: 034-02/21-01/01 

URBROJ: 2137-104-04-21-1 

Kalnik, 2. lipnja 2021. 
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