
DJEČJI VRTIĆ PINOKIO
PRILAZ STADIONU 3
31540 DONJI MIHOJAC
KLASA: 601-02/19-08/02
URBROJ:2115/11-03-19-01
U Donjem Miholjcu, 29.04.2019

N A T J E ČA J  ZA  U P I S

Na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 16.04.2019. godine donesena je odluka o raspisivanju
natječaja  za  upis  djece  u  Dječji  vrtić  Pinokio  u  novu  pedagošku  2019./2020.  godinu  prema
Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Pinokio
Donji Miholjac.

Roditelji  će svoju djecu moći predupisati  od 06. do 20  svibnja 2019. godine u prostorijama
Dječjeg vrtića Pinokio, Prilaz stadionu 3,  u Donjem Miholjcu vremenu od 07,30-9,00 te od
13,00-15,30 sati, te u područnim odjeljenjima u vremenu od 08,00 do 10,00.

Od  01. rujna 2019. godine u matični dječji vrtić mogu se upisat djeca koja do 31. kolovoza 2019. 
godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu, a u područne vrtića djeca koja do  31. 
kolovoza 2019. godine navrše tri godine pa do polaska u osnovnu školu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA KOD UPISA:

1. zahtjev za predupis ( podići u dječjem vrtiću ili na web stranici vrtića www.vrtic-pinokio.hr 
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. Kopija osobne iskaznice ili putovnice djeteta  ( ukoliko nema ništa od navedenog Potvrdu MUP-a
o prebivalištu djeteta)  odnosno za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrda o boravištu (ne 
stariju od 6 mjeseci)
4. Preslike osobnih iskaznica roditelja
5. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

• preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata

• za dijete oba zaposlena roditelja -elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju 
roditelja ne stariji od mjesec  dana od podnošenja zahtjeva za upis; za pomorce i zaposlene u
inozemstvu - ugovor ili potvrda o statusu zaposlene osobe izdana od posrednika, roditelji 
koji su nositelji ili članovi OPG-a umjesto potvrde o zaposlenju trebaju priložiti Rješenje o 
upisu OPG-a u Registar poljoprivrednika

  
• za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)

 – potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja,
 - presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
 

• za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o 
trenutačnom zaposlenju roditelja  i dokazi o samohranosti: smrtni list za preminulog 
roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o 
privremenom uzdržavanju djeteta,

• za dijete iz obitelji 1 (slovima: jednog) zaposlenog roditelja, a da je drugi redovni student – 
potvrdu o zaposlenju poslodavca i potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog studenta,

http://www.vrtic-pinokio.hr/
http://www.vrtic-pinokio.hr/wp-content/uploads/2014/05/Natje%C4%8Daj-za-upis.pdf


• 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 iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina 
rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana 
privola roditelja da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju 
djeteta u maticama rođenih,

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

• za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija
za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

Za točnost  podataka  navedenih  u  zahtjevu  za  upisu  djeteta  odgovorne  su  osobe  koje  su  isti  i
podnijele.

Lista čekanja formirati će se u slučaju kada je veći broj prijava nego što su kapaciteti Vrtića,
sukladno kriterijima navedenim u članku 9. Pravilnika o upisu djece, a odnosi se na sve prijave
predane u vrijeme trajanja objavljenog natječaja za upis djece kao i na sve prijave predane tijekom
pedagoške godine, a prije objave natječaja.

01.09.2019. kod polaska u vrtić potrebna je liječnička potvrda o zdravlju djeteta bez čega 
dijete ne može pohađati vrtić a koja ne smije biti starija od 30 dana.

Svi roditelji trebaju podnijeti Zahtjev za upis, neovisno o tome da li 
dijete već pohađa vrtić ili se radi o novoupisanoj djeci :

Odluka o rezultatima upisa biti će objavljena prema Pravilniku o 
upisu djece u Dječji vrtić „Pinokio“  


