
DJEČJI VRTIĆ JELSA 

JELSA 194,  

21465 JELSA 

 

Jelsa,19.05.2020. 

 

Temeljem čl. 1a i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ 10/97, 107/07 i 94/13), čl. 43 stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku  

(NN 47/09.),  čl. 23. Statuta Dječjeg vrtića Jelsa te Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika Dječjeg vrtića Jelsa, ističe na svim objektima 

dječjih vrtića i na svojoj web stranici : www.djecjivrticjelsa.com i web stranici Općine 

Jelsa:  www.jelsa.hr    

 

 

 

OBAVIJEST 

 

O provođenju postupka upisa u programe 

vrtića i jaslica 

Dječjeg vrtića Jelsa 

za pedagošku godinu 2020./2021. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.djecjivrticjelsa.com/
http://www.jelsa.hr/


I . 

Upis će se provesti za jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Jelsa u centralnom 

objektu u Jelsi.  

II. 

Zahtjevi za upis djece predaje se putem e-pošte: dvjelsa@gmail.com ili poštom na 

adresu: Dječji vrtić Jelsa, 194 Jelsa, 21465 Jelsa.  

Rok za predaju zahtjeva je od 1. do 5. lipnja  2020. godine u vremenu od 9.00 do 12.00 

sati,Dječji vrtić Jelsa, Jelsa 194, 21465 Jelsa. 

III. 

U vrtićke programe dječjeg vrtića upisuju se djeca s područja Općine Jelsa koja do 31. 

kolovoza 2020. godine navršavaju tri (3) godine života do polaska u školu. 

IV. 

U jaslički program dječjeg vrtića upisuju se djeca s područja Općine Jelsa koja do 31. 

kolovoza 2020. godine navršavaju jednu (1) godinu života do stečenih uvjeta za 

polazak u vrtićku skupinu. 

Jaslički program započet će s radom. kada se ostvare svi adekvatni uvjeti provođenja 

odgojno-obrazovnog programa. 

V. 

Za upis djeteta u Vrtić, roditelj – staratelj dužan je dostaviti: 

 

 1. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE I 

TO: 

           - zahtjev za upis 

 - rodni list ili izvadak iz matice rođenih  

 - presliku osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika 

 - potvrdu o radnom statusu oba roditelja/skrbnika (elektronički zapis sa     

             HZMO-a, ne stariji od 30 dana) 

 - liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu 

           - potvrda o redovitom cijepljenu  
 

mailto:khorvat@dv-cvrcak.hr


 

2. DOKUMENTACIJA KOJOM RODITELJ-SKRBNIK DOKAZUJE PREDNOST: 

- izvod iz matične knjige rođenih za braću i sestre 

- potvrdu o statusu  žrtve i invalida Domovinskog rata 

- izvadak iz matice rođenih u kojem nije navedeno ime drugog roditelja ili je isti        

  proglašen trajno radno nesposobnim, nestalim ili umrlim koji se smatra  

  dokazom o samohranosti roditelja (ne starije od tri (3) mjeseca) 

- potvrdu medicine rada o invalidnosti, općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za 

  rad za roditelje/skrbnike 

- pisana preporuka Centra za socijalnu skrb za uključivane djeteta u vrtić 

- pisana preporuka stručnjaka izvan ustanove (psiholog, logoped, rehabilitator,        

  defektolog) za uključivanje u vrtić 

- za dijete s teškoćama u razvoju rješenje/nalaz i mišljenje CZSS i preslike   

  medicinske dokumentacije 

- za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji rješenje i    

  potvrda CZSS 

- potvrdu o statusu studenta (za roditelje/skrbnike) 

- potvrda o dječjem doplatku.   

 

 

 

Nepotpuna upisna dokumentacija neće se razmatrati. 

VI. 

Povjerenstvo za upis djece dužno je završiti postupak te oglasiti rješenjem rezultate upisa 

verificirane od strane Upravnog vijeća na oglasnim pločama svih objekata vrtića i na 

web.stranici www.djecjivrticjelsa.com do 30. lipnja 2020. godine. 

VII. 

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rješenjem Upravnog vijeća imaju pravo žalbe u 

roku od petnaest (15) dana od dana oglašavanja rezultata upisa.  

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Jelsa. Upravno vijeće će o žalbi odlučivati u 

roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za žalbu. 

Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis djece utvrđuje konačnu listu rezultata 

natječaja i objavljuje je na oglasnim pločama Vrtića. 

            RAVNATELJICA 

Zvjezdana Čagalj,prof. 

                 

http://www.djecjivrticjelsa.com/

