
1 

 

            

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, prema Odluci o upisu djece i 

mjerilima upisa u Dječji vrtić Križić-kružić ( KLASA:601-02/22-05/14, URBROJ:238-16-79-22-

02), donesenoj na 15. sjednici, održanoj 27.04.2022. godine, članka 18. Statuta Dječjeg vrtića 

Križić-kružić (KLASA.601-02/21-02/09, URBROJ: 238/16-79-21-04, od 15.10.2021.godine) i 

članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Križić-kružić (KLASA: 601-02/22-02/03, 

URBROJ:238-16-79-22-01, od 20.04.2022. godine) oglašava 

 

N A T J E Č A J 
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. 

  

Natječaj se objavljuje za  REDOVITI CJELODNEVNI 10 SATNI PROGRAM za djecu od 

navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu. 

 

Zahtjevi za upis djece za jaslice i vrtić i potrebna dokumentacija  podnose se  

od 01.05. –  31.05.2022. godine, od 7,00-15,00 sati. 

  

Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama utvrđuje se prema Državnom pedagoškom standardu 

predškolskog odgoja i naobrazbe ( „Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10). 

 

Način ostvarivanja prednosti pri upisu  u Dječji vrtić Križić-kružić utvrđuje se  primjenom sljedećih 

mjerila u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, zbrajanjem ostvarenih bodova: 

 

 

R.br. MJERILO BODOVI 

1. dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata i 

dijete osobe s invaliditetom 

4  boda 

  

2. dijete  iz obitelji s troje ili više djece 1 bod za 

svako 

malodobno 

dijete 

3. dijete oba zaposlena roditelja 25 bodova 

4. dijete samohranog roditelja 30 bodova 

5. dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez 

odgovarajuće roditeljske skrbi 

30 bodova 

6. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 2 boda 

7. dijete čiji roditelji primaju doplatak 3 boda 

8. dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji 30 bodova 

9. dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom 

školovanju, a drugi nezaposlen 

5 bodova 

10. dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju 25 bodova 

11. dijete s liste čekanja na upis od prethodne pedagoške 

godine 

5 bodova 

  
 Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama 

ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova. 

  

Ukoliko i nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvaruje jednak broj bodova svrstavanje se 

obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijeg prema mlađemu. 
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Roditelji koji nemaju prebivalište na području Općine Križ mogu se upisati u Vrtić samo ako nije 

popunjen kapacitet Vrtića uz plaćanje ekonomske cijene Dječjeg vrtića Križić-kružić. 

 

Za upis djeteta u Redoviti program Vrtića potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. ispunjen i potpisan (od strane roditelja) zahtjev za upis djeteta u Vrtić; 

2. izvornik ili presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta; 

3. izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta (ne stariju od šest mjeseci) ili osobna 

iskaznica za djecu mlađu od 16 godina izdane od MUP-a; 

4. preslike osobnih iskaznica roditelja; 

5. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić: 

- za dijete roditelja HRVI Domovinskog rata ili žrtava Domovinskog rata ili osobe s invaliditetom 

   - potvrda nadležnog ureda  tijela državne uprave ili potvrda iz Registra osoba s invaliditetom, 

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda o prijavama u evidenciju izdane od Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list 

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

privremenom uzdržavanju djeteta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i 

uzdržava dijete, 

-za dijete samohranog roditelja koji je redovan učenik ili student- potvrdu obrazovne ustanove o 

statusu redovnog učenika ili studenta i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog 

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

uzdržavanju djeteta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava 

dijete, 

- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) - potvrda o 

prijavama u evidenciju izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana, 

presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, 

- za dijete koje živi samo s jednim roditeljem koji je redoviti učenik ili student (jednoroditeljska 

obitelj) - potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog učenika ili studenta, presuda o razvodu 

braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, 

- 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, 

- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde o prijavama u evidenciju izdane od Hrvatskog zavoda 

za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana, 

- za dijete iz obitelji jednog zaposlenog roditelja, a da je drugi redovni student – potvrdu o 

prijavama u evidenciju izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana 

i potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog studenta, 

- za dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja redovni učenici ili studenti - potvrdu obrazovne 

ustanove o statusu redovnog učenika ili studenta, 

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice 

rođenih, te dokaz o prebivalištu, 

- za dijete jednog ili oba nezaposlena roditelja – potvrdu o nezaposlenosti izdanu od strane 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 

dana,  

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu, odnosno 

potvrdu nadležne institucije o istom za tekuću godinu, 

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija za 

utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta. 

6. Potvrdu poslodavca o radnom vremenu roditelja, 

7. Presliku zdravstvene iskaznica, 

8. Presliku iskaznice imunizacije. 
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Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području općine Križ sudjeluju u plaćanju ekonomske 

cijene sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Vrtića od roditelja –korisnika 

usluga, koju donosi Općinsko vijeće Općine Križ.  

  

CIJENA USLUGA VRTIĆA (za redoviti 10- satni program) 

(izvadak iz Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križ od roditelja –

korisnika usluga donesene na sjednici Općinskog vijeća Općine Križ dana 21.03.2017. godine 

(KLASA: 601-01/17-01/03, URBROJ:238-16-01-17-1)) 

„Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području općine Križ, u ekonomskoj cijeni 

redovitog programa Dječjeg vrtića utvrđuje se kako slijedi: 

- za 10 satni primarni program  570,00 kn 

- za upisano dijete koje ne pohađa kontinuirano čitav mjesec dječji vrtić, kao i za čuvanje mjesta 

(minimalno jedan mjesec), roditelj plaća 70% redovne mjesečne cijene 10-satnog primarnog 

programa.“  

  

Obrazac zahtjeva roditelj će preuzeti na internet stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr. Roditelji 

će  ispunjeni i potpisani Zahtjev  i druge dokumente, skenirane  poslati na email: 

vrtickriz@gmail.com, poštom ili ih predati osobno u sjedištu Dječjeg vrtića Križić-kružić, Ulica 

Josipa Čopora 15, Križ. 

  

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 01/2824528 i 01/5634511 i putem elektroničke 

pošte vrtickriz@gmail.com. 

  

Svi zahtjevi zaprimljeni u propisanom roku, s dokumentacijom koju je potrebno priložiti, razmotriti 

će se na sjednici Komisije za upis djece, koja donosi i Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Križić-

kružić (Rezultati upisa). 

  

Rezultati upisa u Dječji vrtić Križić-kružić biti će objavljeni  na  objektu u sjedištu Vrtića, oglasnoj 

ploči i internetskim stranicama Općine Križ. Odluka o upisu sadrži naziv objekta u koji je upisano 

dijete smješteno, dobnu skupinu, šifru djeteta i ukupan broj bodova, a što se na odgovarajući način 

primjenjuje i u slučaju objave liste čekanja. 

 

Zahtjev za upis djeteta koji pristigne nakon razdoblja za koje je raspisan Natječaj će se odbaciti, te 

će se upis djeteta na temelju istoga rješavati na odgovarajući način primjenjujući članak 15. 

Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Križić-kružić. 

 

Ugovor  o pružanju usluga predškolskog odgoja vlastoručno potpisuju roditelj djeteta koje je 

upisano u Vrtić i ravnatelj Vrtića. Ugovor najkasnije mora biti zaključen do 31. kolovoza za 

narednu pedagošku godinu. 

 

U slučaju nepotpisivanja Ugovora u roku navedenom u prethodnom stavku ovoga članka, kao i u 

slučaju odbijanja potpisivanja istog, smatra se da je korisnik usluga odustao od svog zahtjeva za 

upisom djeteta u Vrtić. Na slobodno mjesto upisuje se, odnosno sklapa Ugovor s roditeljem ili 

skrbnikom djeteta koje je slijedeće prvo na listi čekanja. 

 

         

        DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ 

        UPRAVNO VIJEĆE 
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