
 

 

 

Dječji vrtić CVRČAK Knin 

Jelenina 3 

OIB: 84605892507 

KLASA: 034-06/22-02/2 

URBROJ: 2182-10-13-01-22-4 

Knin, 02. svibnja 2022. godine                                                                                         

                                                          

Na temelju članka 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 43. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne 

novine, broj 47/09, 110/21), Pravilnika o upisu Djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin, KLASA: 011-

04/22-03/1, URBROJ: 2182-10-13-02-22-3, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

Dječji vrtić CVRČAK Knin (Službeno glasilo Grada Knina, broj 6/21) te Odluke o upisu Djece u Dječji 

vrtić CVRČAK Knin za pedagošku godinu 2022./2023., KLASA: 034-06/22-02/1, URBROJ: 2182-10-

13-02-22-2 od 29. travnja 2022. godine, Dječji vrtić CVRČAK Knin objavljuje 

 

J A V N I  P O Z I V 
za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić CVRČAK Knin  

za pedagošku godinu 2022./2023.  

 

 

I. PROGRAMI, ROKOVI I NAČIN UPISA 

 

Upis se provodi za programe: 

 

1. PROGRAM RANE DOBI: 1 - 3 godine života djeteta, 6:30h-16:30h 

 

2. PROGRAMI PREDŠKOLSKE DOBI: od 3 godine do polaska u školu, 6:30h-16:30h 

 

3. PROGRAMI PREDŠKOLSKE DOBI: od 3 godine DO POLASKA U ŠKOLU 

P.O. VISIBABA: - JUTARNJI PROGRAM S ENGLESKIM JEZIKOM (07:00-12:30h) 

                              - POPODNEVNI PROGRAM (13:00-18:30h) 

 

4.   PROGRAM MALE ŠKOLE* (samo za djecu koja su u godini prije polaska u osnovnu školu, 

od 01.10. tekuće godine do 31.05. sljedeće godine, 16:00h-19:00h, 3 puta tjedno)  

* Upisi u program Male škole provest će se i u dodatnom roku u drugom tjednu mjeseca    

    rujna. 

 

 

ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA (dosadašnji korisnici) podnose se u 

skupinu koju dijete pohađa putem obrasca koje izdaje Dječji vrtić CVRČAK Knin u razdoblju od: 

02. SVIBNJA 2022. GODINE DO 13. SVIBNJA 2022. GODINE 

Do podnošenja zahtjeva roditelji/udomitelji/skrbnici djece dužni su podmiriti dugovanja Dječjem vrtiću 

CVRČAK Knin. 

 

 

UPISI NOVOPRIJAVLJENE DJECE će se provoditi elektroničkim putem kroz sustav vrtic.app 

u razdoblju od:  

02. SVIBNJA 2022. GODINE DO 13. SVIBNJA 2022. GODINE 

Roditelji/skrbnici/udomitelji koji želi upisati dijete u dječji vrtić moraju se registrirati u sustav putem 

poveznice: https://vrtic.app 

Za dodatne informacije nazovite telefonske brojeve: 099/293-4827,022/663-053 ili 022/660-586.  

 

 



 

 

 

II. UVJETI UPISA 

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI 

 

1. UPITNIK – obrazac je dostupan u sustavu vrtic.app 

2. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH DJETETA 

3. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE RODITELJA 

4. POTVRDA O PREBIVALIŠTU/BORAVIŠTU ZA SVE ČLANOVE OBITELJI – ne starije od 

mjesec dana 

5. POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA 

• Potvrda izabranog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu 

• Iskaznica imunizacije djeteta 

• Potvrda doktora dentalne medicine o dentalnom pregledu djeteta 

 

 

Radi ostvarivanja prava na prednost pri upisu, roditelji/udomitelji/skrbnici dužni su dostaviti sljedeću 

dokumentaciju: 

 

• ZA DIJETE ZAPOSLENOG RODITELJA 

- preslika prijave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ili  

- potvrda o podacima iz matične evidencije HZMO-a za novozaposlene unutar 3   

   mjeseca prije ili u tijeku upisnog roka 

 

• ZA DIJETE NEZAPOSLENOG RODITELJA 

- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili  

- potvrda o podacima iz matične evidencije HZMO-a ili 

- rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili 

- zadnji odrezak od mirovine 

 

• ZA DIJETE SAMOHRANOG RODITELJA 

  - izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci) i smrtni list za preminulog  

             roditelja ili  

  - potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje od 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 RODITELJA ŽRTVE I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 

  - rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata 

 

• 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 ili izvadak iz matice rođenih za svu djecu mlađu od 18 godina 

 

• 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 priznanju prava na doplatak za dijete 

 

• ZA DIJETE KOJE IMA PREPORUKU  CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZA 

SMJEŠTAJ U VRTIĆU 

  - preporuka Centra za socijalnu skrb 

 

• ZA DIJETE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

  - rješenje/nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja 

  - medicinska dokumentacija 

 

• ZA DIJETE KOJE ZAJEDNO S RODITELJIMA NEMA PREBIVALIŠTE NA 

PODRUČJU GRADA KNINA 

  - rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave   

 

 

III. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU 

 

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19), Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin, KLASA: 011-04/22-

03/1, URBROJ: 2182-10-13-02-22-3 te Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

Dječji vrtić CVRČAK Knin (Službeno glasilo Grada Knina, broj 6/21) prednost pri upisu imaju: 

 

Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata   direktan upis 

Djeca s teškoćama u razvoju  direktan upis 

Djeca samohranih roditelja i djeca iz udomiteljskih obitelji, 

djeca iz jednoroditeljskih obitelj: 

 

                     - Zaposlen 21 bod 

                     - Redovan učenik ili student 21 bod 

                     - Nezaposlen 10 bodova 

                     -Dijete s teškoćama u razvoju bez Nalaza i    

                       mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja 6 bodova 

                     - Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 4 boda 

                     - Preporuka CZSS, teški socijalni ili zdravstveni  

                        uvjeti, rizični obiteljski čimbenici i sl.  4 boda 

                     - Dječji doplatak  2 boda 

                     - Troje ili više malodobne djece  1 bod po djetetu 

                     - Dvoje djece predškolske dobi 1 bod 

                     - Prvenstvo iz prethodne godine  1 bod 

Djeca zaposlenih / nezaposlenih roditelja:  

                     - Oba zaposlena ili oba redovita učenika ili   

                       studenta 
20 bodova 

                     - Jedan zaposlen, drugi redoviti učenik ili  

                       student  
20 bodova 

                     - Jedan zaposlen, drugi nezaposlen  10 bodova 

                     - Jedan redoviti učenik ili student, drugi  

                       nezaposlen 
10 bodova 

                     - Dijete s teškoćama u razvoju bez Nalaza i  

                        mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja  
6 bodova 

                     - Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 4 boda 

                     - Preporuka CZSS, teški socijalni ili zdravstveni  

                        uvjeti, rizični obiteljski čimbenici i sl. 

4 boda 

                     - Udomiteljska/skrbnička obitelj  2 boda 

                     - Dječji doplatak  2 boda 

                     - Troje ili više malodobne djece  1 bod po djetetu 

                     - Dvoje djece predškolske dobi 1 bod 

                     - Prvenstvo iz prethodne godine  1 bod 



 

 

 

U dječji vrtić upisuju se prvenstveno djeca čiji roditelji/udomitelji/skrbnici imaju prebivalište na 

području grada Knina, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati djeca 

roditelja s prebivalištem na području drugih jedinica lokalne samouprave (gradovi/općine) te djeca 

roditelja koji nisu državljani Republike Hrvatske. 

 

Prednost pri upisu djece u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim 

skupinama ostvaruje dijete s većim brojem zbrojenih bodova.  

 

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak zbroj bodova, prednost pri upisu utvrđuje se prema 

kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem za djecu vrtićkog uzrasta, a za djecu jasličnog 

uzrasta prema kriteriju od mlađeg prema starijem. 

Ako nakon tog kriterija dvoje ili više djece ostvaruje jednak broj bodova, prednost pri upisu 

ostvaruje se prema redoslijedu: dijete u godini prije polaska u školu, dijete u obitelji s troje ili više 

malodobne djece, dijete kojem je brat ili sestra već upisano u Dječji vrtić. 

 

 

IV. OBJAVA REZULTATA 

 

 Lista reda prvenstva bit će objavljena na službenim stranicama te oglasnoj ploči u centralnom 

objektu i svim područnim objektima Dječjeg vrtića CVRČAK Knin dana 31. svibnja 2022. godine. 

 

       Na rezultate upisa roditelji mogu podnijeti prigovor u dijelu koji se odnosi na njihovo dijete u 

roku od 8 dana od objave liste reda prvenstva (odnosno od 14. svibnja 2022. godine do 21. svibnja 

2022. godine). 

 

 Prigovor se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću, a dostavlja se osobno ili putem pošte 

na adresu Dječji vrtić CVRČAK Knin, Jelenina 3, 22 300 Knin.  

 

 Upravno vijeće će odlučiti o žalbi u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora, 

odnosno najkasnije do 29. svibnja 2022. godine. 

 

  

 Podaci iz prijave za upis djeteta koriste se isključivo u svrhu upisa djeteta i korištenja usluga 

dječjeg vrtića sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 

2016. godine, odnosno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.  

 

 

 

 

          Ravnateljica 

          Mara Barić, v.r. 

 

                                                                                              

 


