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Temeljem članka 19. Statuta Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje te članka 7. i 9. Pravilnika o 

upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću  Sveti Križ Začretje s danom 

27. travnja 2022.godine, objavljuje se 

 

 JAVNI NATJEČAJ  

 

za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja redovitog programa u odgojno– 

obrazovnoj 2022./2023. godini u cjeloviti desetsatni odgojno – obrazovni program. U Vrtić se mogu 

upisati djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu. 

Prednost pri upisu u redoviti program imaju djeca s prebivalištem na području Općine Sveti Križ 

Začretje čija oba roditelja imaju prebivalište  na području Općine Sveti Križ Začretje (osim za dijete bez 

oba roditelja) te prema kriterijima i redoslijedu za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, 

2. djeca iz obitelji s troje ili više djece, 

3. djeca čija su oba roditelja zaposlena, 

4. djeca s teškoćama u razvoju, 

5. djeca samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji, 

6. djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, 

7. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, 

8. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak. 

 

Ukoliko više roditelja ostvaruje pravo prioriteta po navedenim točkama, pravo prioriteta 

ostvaruje se prema redoslijedu: 

1. roditelji koji već imaju dijete u primarnom programu, 

2. zdravstveno stanje obitelji (invaliditet, teže bolesti članova obitelji) 

3. socijalni status obitelji 

4. broj mjesta u određenoj odgojno- obrazovnoj skupini. 

 



Uz zahtjev za upis djeteta u redoviti program Vrtića roditelj (skrbnik, budući korisnik usluga) 

prilaže: 

1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili preslika osobne iskaznice djeteta (neovisno o 

datumu izdavanja) 

2. uvjerenje MUP-a o mjestu prebivališta djeteta (ne starije od 6 mjeseci) ili preslika osobne 

iskaznice djeteta 

3. dokaz o prebivalištu roditelja (ne starije od 6 mjeseci) ili preslika osobnih iskaznica roditelja 

ili uvjerenje o mjestu prebivališta 

4. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata 

5. za dijete zaposlenih roditelja: potvrda poslodavaca o zaposlenju roditelja, ispis staža 

mirovinskog osiguranja ili preslika prijave na HZMO (ne starije od 6 mjeseci) 

6. za dijete samohranog  roditelja, dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog 

roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb  

7. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: 

rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez 

roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi 

8. za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili 

izvadak iz matice rođenih ili potvrda o podacima o rođenju djeteta 

9. za dijete  u godini prije polaska u osnovnu školu- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili 

potvrda o podacima o rođenju djeteta 

10. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu 

11. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za 

socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta 

12. potvrda o sufinanciranju redovitog predškolskog programa (ukoliko je roditelj s područja 

druge jedinice lokalne samouprave) 

 

Natječaj za upis djece otvoren je do 15. svibnja 2022. Prijave s ispunjenim Zahtjevom 

predaju se osobno u Dječji vrtić Sveti Križ Začretje na adresi Trg Julija Lembergera 7, Sveti Križ 

Začretje svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati pri čemu roditelj u vrtiću preuzima šifru 

koja označava predani Zahtjev za upis. Upis djeteta planira se početkom rujna 2022. 

Ovaj natječaj objavljen je na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje i na web 

stranicama Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje i Općine Sveti Križ Začretje. 

 

 

Sveti Križ Začretje, 27. travnja 2022. 

 

                                                                                                                     Ravnateljica: 

Martina Jakuš, mag.praesc.educ. 

 

 


