
Dječji vrtić Miholjček 

Mihovljan 49 D 

49252 Mihovljan 

Povjerenstvo za upis djece 

U Mihovljanu, 27.05.2022. 

 

 

Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Miholjček na temelju članka 14. i članka 15. Pravilnika o upisu 

djece i ostvarivanju prava i obveza u Dječjem vrtiću Miholjček te objavljenog Javnog poziva za upis 

djece u Dječji vrtić Miholjček u pedagoškoj godini 2022./2023. otvorenog od 28.04.2022.- 13.05.2022. 

godine donosi: 

Prijedlog liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić Miholjček za pedagošku 

godinu 2022./2023. 

MJESTO NA 

LISTI 
INICIJALI 

DJETETA, 

 MJESTO 

STANOVANJA 

ŠIFRA BROJ GODINA, 

MJESECI I DANA 

DJETETA DO 

31.08.2022. 

OSTVARENI 

BODOVI 

1. J.V. 

Mihovljan 

21697678091 3 godine 3 

mjeseca i  

5 dana 

15 

2. T.V. 

Mihovljan 

67797345987 4 godine, 8 

mjeseci i 30 

dana 

15 

3. A.S. 

Mihovljan 

79346041173 4 godine 

1 mjesec i 18  

dana 

15 

4. L.G. 

Mihovljan 

32324648506 5 godina, 

3mjeseca i 19 

dana 

10 

5. F.P. 

Mihovljan 

92778025169  3 godine 4 

mjeseca i 3 

dana 

10 



6. B.P. 

Mihovljan 

 

61443769918 1 godina, 

1mjesec i 28 

dana 

10 

7. M.S.  

Sveti Križ 

Začretje 

06774680044 1 godina 3 

mjeseca i 0 

dana 

5 

8. J.H. 

Mače 

32164879996 1 godina 2 

mjeseca i 29 

dana 

5 

 

Roditelj ima pravo izvršit uvid u bodovanje za svoje dijete osobnim dolaskom u Dječji vrtić Miholjček 

radnim danom od 8-15, u roku od 15 dana od dana objave ove liste, zaključno s 13.06.2022. godine.  

Na ovaj prijedlog Liste reda prvenstva roditelj djeteta ima pravo PRIGOVORA u dijelu koji se 

odnosi na upis njegova djeteta.  

 

 Prigovor se izjavljuje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog 

objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić, (pismenim putem). 

 Upravno vijeće odlučuje o prigovoru odlukom u roku od 8 dana od dana izjavljivanja prigovora.  

 Upravno vijeće po prigovoru može: 

 -odbaciti prigovor kao nepravodoban ili izjavljen od neovlaštene osobe  

-odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi odluku Povjerenstva,  

-usvojiti prigovor i ukinuti odluku Povjerenstva te samo donijeti odluku o upisu, odnosno 

rasporedu djeteta ili pak vratiti Povjerenstvu na ponovno odlučivanje.  

Odluka Upravnog vijeća je konačna.  

O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja (podnositelja prigovora). 

 

 Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Upravno vijeće utvrđuje 

Konačnu listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić i Raspored upisa. 

  Konačna lista reda prvenstva upisa u Dječji vrtić i Raspored upisa objavljuje se na oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića te na službenim stranicama Dječjeg vrtića i Osnivača.  

 

Prednost pri upisu u redoviti program imaju djeca s prebivalištem na području općine 

Mihovljan čija oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Mihovljan prema kriterijima koje 

je donijelo Općinsko vijeće Općine Mihovljan.  

 

 Roditelj djeteta dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem u pravilu u 

roku od mjesec dana objave Konačne lista reda prvenstva upisa u Dječji vrtić. 



 Za djecu s teškoćama u razvoju, ugovor se može sklopiti na određeno vrijeme, najčešće do tri 

mjeseca, s opservacijom od strane odgojitelja i stručnog tima zbog uključivanja djeteta u odgovarajući 

program. Ugovor  potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb. Djeca 

koriste usluge Dječjeg vrtića u kontinuitetu od dana potpisivanja ugovora do dana ispisa. Upisana djeca 

počinju ostvarivati program od rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno ugovorom. 

 

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić zbog popunjenih kapaciteta, vode se na Listi čekanja te se 

upisuju tijekom godine, ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do 

proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića (otvaranjem novih objekata, ustrojavanjem novih odgojno-obrazovnih 

skupina). Raspored na listi čekanja formira se sukladno ostvarenim bodovima bez obzira na redoslijed 

zaprimanja zahtjeva. 

Roditelj djeteta koje je na Listi čekanja može tijekom pedagoške godine dopuniti Zahtjev za up is 

dodatnim dokumentima. Na temelju dopunjenog zahtjeva utvrditi će se mijenja li se broj bodova i mjesto 

na listi čekanja. Roditelj djeteta koje je na Listi čekanja ima pravo dobiti informaciju o promjenama na Listi 

čekanja u vezi njegova djeteta. 

Ukoliko nema djece na Listi čekanja koja nisu upisana zbog popunjenih kapaciteta ili se roditelj 

djeteta ne odazove na obavijest Dječjeg vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Dječji vrtić se mogu tijekom 

godine upisati i djeca čiji roditelji nisu sudjelovali u postupku za upis djece u Dječji vrtić. Na temelju 

provedenog bodovanja, odluku o naknadnim pojedinačnim upisima tijekom godine donosi Odgojiteljsko 

vijeće Dječjeg vrtića. 

 

 Primljena djeca raspoređuju se u odgojno-obrazovne skupine. O tome donosi odluku 

Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića po zaključenju rada Povjerenstva. 

Prilikom prvog dolaska djeteta u Dječji vrtić roditelj je dužan dostaviti uvjerenje nadležnog 

liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, ne starije od mjesec dana. 

U suprotnom će se smatrati da je roditelj odustao od upisa. 

 

 

Povjerenstvo za upis djece 

 

 


