Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 5. Odluke o načinu
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“, (Glasnik Karlovačke županije
br. 7/17) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Bistrac“ Ogulin, na sjednici održanoj dana ___ 2018. donijelo je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O UPISIMA I KRITERIJIMA UPISA DJECE
U DJEČJI VRTIĆ „BISTRAC“ OGULIN
Članak 1.
U Pravilniku o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, na koji
je Gradsko vijeće Grada Ogulina dalo suglasnost zaključkom („Glasnik Karlovačke županije
br. 11/2017) u članku 3. stavku 1. riječi „dvije godine“ zamjenjuju se riječima „jedna godina“.
U članku 3. stavku 1. dodaju se točke 1. i 2. koje glase:
„1. U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31.8. tekuće godine navrši 1.
godinu života.
2. U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31.8. tekuće godine navrši 3.
godine života“.
Članak 2.
U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se
popune postojeći kapaciteti ustanove“.
Članak 3.
Članak 11. mijenja se i glasi:
(1) U slučaju prijave većeg broja djece od planiranog za upis, prednost pri upisu ostvaruje se
prema sljedećem redu prvenstva:
- Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – direktan upis
- Djeca s teškoćama u razvoju – direktan upis s Rješenjem prvostupanjskog tijela
vještačenja CZSS - ukoliko ustanova može osigurati uvjete rada i boravka djece
- Djeca koja imaju pisanu preporuku stručnjaka (psihologa, logopeda, defektologa) za
uključivanje u vrtić……………………………………………………….…..5 bodova
- Djeca koja imaju preporuku CZSS za uključivanje u vrtić…………………..5 bodova
- Djeca zaposlenih roditelja……………………………...10 bodova za svakog roditelja
- Djeca iz obitelji s troje ili više djece………………………….…1 bod za svako dijete
- Djeca samohranih roditelja te djeca iz jednoroditeljskih obitelji….…..……10 bodova

- Djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće
-

roditeljske skrbi………………………………………………………………...2 boda
Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu……………………………….…4 boda
Djeca roditelja koja primaju dječji doplatak…………………………………...2 boda
* dijete s prvenstvom iz prethodne godine……………………………………...1 bod

*prvenstvo iz prethodne godine ostvaruje dijete s Liste čekanja u trenutku objave rezultata
(2) Dijete čiji se jedan ili oba roditelja školuju, odnosno ostvaruju status redovnog učenika ili
studenta izjednačavanju se u svojim pravima na ostvarivanje prednosti sa zaposlenim
roditeljima“.
Članak 4.
U članku 12. stavku 1. podstavci 2. riječi „u okviru iste odgojne skupine“ zamjenjuju
se riječima „s istim brojem bodova“.
Članak 5.
U članku 13. stavku 4. točka 4. mijenja se i glasi:
„4. potvrdu o zaposlenju oba roditelja-skrbnika, „elektronički zapis“ HZMO ( ne
stariji od 30 dana) ili za dijete čiji su roditelji učenici ili redoviti studenti potvrdu o redovitom
školovanju“.
U članku 13. stavku 5. točka 5. mijenja se i glasi:
„5. za dijete s teškoćama u razvoju – rješenje/nalaz i mišljenje CZSS i preslika
medicinske dokumentacije“
U članku 13. stavku 5. dodaje se točka 7. koja glasi:
„7. pisana preporuka stručnjaka izvan ustanove ( psiholog, logoped,defektolog,
rehabilitator) za uključivanje djeteta u vrtić“.
U članku 13. dodaje se stavak 9. koji glasi:
„(9) Za točnost podataka iz prethodnih stavaka ovog članka odgovorne su osobe koje
su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost
podataka iz priloženih dokumenata može se obaviti provjera istih. Ukoliko se utvrdi da su
podaci neistiniti podnositelj zahtjeva gubi pravo upisa“.
Članak 6.
U članku 14. stavku 5. riječi „ dvije godine“ zamjenjuju se riječima „jednu godinu“.
Članak 7.
Iza članka 14. dodaje se novi članak 14a. koji glasi:

„Članak 14a.
(1) Djeca s teškoćama u razvoju koja imaju Rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja CZSS
ostvaruju pravo upisa bez postupka bodovanja ukoliko Ustanova može osigurati uvjete za svu
prijavljenu djecu.
(2) Ukoliko Ustanova ne može osigurati uvjete rada i omogućiti upis za svu novoprijavljenu
djecu s teškoćama u razvoju, prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta
razrađuje se metodom bodovanja temeljem kriterija iz članka 11. ovog Pravilnika“.
Iza članka 14a. dodaje se novi članak 14b. koji glasi:
„Članak 14b.
(1) O upisu djece s pisanom preporukom koja nemaju Rješenje prvostupanjskog tijela
vještačenja CZSS, odlučuje povjerenstvo za provedbu upisa na temelju dokumentacije i
procjene psihofizičkog statusa i potreba djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima
kojima raspolaže dječji vrtić.
(2) Ukoliko Ustanova ne može osigurati uvjete rada i omogućiti upis za svu novoprijavljenu
djecu s pisanom preporukom, prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta
razrađuje se metodom bodovanja temeljem kriterija iz članka 11. ovog Pravilnika“.
Članak 8.
U članku 15. stavku 2. riječi „s imenima djece“ zamjenjuju se riječima „sa šiframa
djece ( koje će roditelj dobiti prilikom predaje zahtjeva)“
U članku 15. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„(3) O rezultatima upisa roditelji će biti obaviješteni pisanim putem“.
Članak 9.
U članku 21. stavku 1. podstavka 2. mijenja se i glasi:
„- neposredno pred upis dostaviti liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom
pregledu djeteta s podacima o procijepljenosti“.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg
vrtića.
Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
Gordana Puškarić

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece
u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
dana _____________ 2018. godine i stupio je na snagu dana________ 2018. godine.

Gradsko vijeće Grada Ogulina dalo je suglasnost na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin
zaključkom KLASA: ________________, URBROJ: _______________ od _________
studenog 2018. godine.
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