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Jakšić, 23. svibanj 2019. 

 

Na temelju Odluke s Upravnog vijeća i Suglasnosti općinskog načelnika Općine Jakšić, dječji 

vrtić Jakšić raspisuje 

 

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U 2019/2020 PEDAGOŠKU GODINU 

 

Natječaj za upis djece u dječji vrtić trajati će od dana raspisivanja, zaključno s 31.05. 2019. 

godine. 

Roditelji će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja. 

Sva djeca koja budu primljena u dječji vrtić pravo polaska u Ustanovu ostvaruju od 01. rujna 

2019. godine. 

 

Red  prvenstva  razrađuje se metodom bodovanja prema slijedećim kriterijima:  

 

Kriterij Broj bodova 
Djeca zaposlenih roditelja  3 boda za svakog zaposlenog 

roditelja 

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 3 boda 

Djeca samohranih roditelja 3 boda 

Djeca u udomiteljskim obiteljima 2 boda 

Djeca s teškoćama u razvoju 2 boda 

Djeca iz obitelji s troje ili više djece 1 bod za svako maloljetno dijete u 
obitelji 

Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod 

Djeca roditelja žrtava ili invalida Domovinskog rata 1 bod 

 

Roditelj je dužan prilikom podnošenja prijava za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za 

ostvarivanje prednosti pri upisu ( Članak 20. Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić) 

- za dijete:  izvadak iz matice rođenih, liječničko uvjerenje  

- za dokaz prebivališta: kopija osobnih iskaznica za članove zajedničkog kućanstva   
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- za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata: rješenje o statusu žrtve i 

invalida domovinskog rata  

- za dijete zaposlenog/ih roditelja:  potvrde poslodavca o zaposlenju,   

za dijete samohranog roditelja:  

      potvrda  HZZZ  ili potvrda o podacima iz matične evidencije HZMO  

    -  izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci)                                                                         

    -  smrtni list za preminulog roditelja,       

    -  potvrda o nestanku drugog roditelja ili   

      rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna  

privremena alimentacija)     

- za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):   

izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci) i           

presuda o razvodu braka ili   

      drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu   

-   za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:   

       potvrda fakulteta/škole o redovnom školovanju   

- za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:   

      rodni listovi za svu djecu  

- za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:   

     rješenje/ potvrda Centra za socijalnu skrb 

-  za dijete korisnika doplatka za djecu:   

     rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete  

- za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:      

preporuka Centra za socijalnu skrb                                                                      

- za dijete s teškoćama u razvoju:         

rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb,       medicinska dokumentacija  

- za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području Općine 

Jakšić:        

rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinica lokalne samouprave    

     (gradovi/općine).  

 

 

Prednost pri upisu sukladno Odluci osnivača ostvaruje dijete koje:  

- zajedno s oba roditelja ima prebivalište u Općini Jakšić 

- dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u Općini Jakšić, 

- dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o                                   

- njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini  

            Jakšić 

 

 

 

 

 



 MOLIMO DA OBRATITE PAŽNJU NA KRITERIJE PO KOJIMA OSTVARUJETE 

PREDNOST, TE PRI PRIJAVI DOSTAVITE SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU! 

 

OSNOVNI UVJET UPISA DJETETA U VRTIĆ JE KNJIŽICA IMUNIZACIJE 

DJETETA, ČIJU KOPIJU OBAVEZNO DOSTAVITE S TRAŽENOM 

DOKUMENTACIJOM.  

 

  

 

                                                                              RAVNATELJICA: 

 

                                                                              __________________________ 

                                                                              Ivona Pečur 


