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Temeljem članka 20. stavka 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(NN RH 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je 
na svojoj 17. sjednici održanoj 18. veljače 2016., donijelo sljedeći 

 
 

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU 
DJECE U DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 
Dječji vrtić Cipelica (u daljnjem tekstu: Pravilnik), utvrđuju se uvjeti za ostvarivanje 
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica. 

 
Članak 2. 

 
U Dječji vrtić Cipelica upisuju se djeca s navršenih godinu dana do 01. rujna 

tekuće godine. 
 Ukoliko postoji potreba za upisom djece koja do 01. rujna tekuće godine nisu 

navršila godinu dana, a Dječji vrtić Cipelica ima zadovoljene kriterije utvrđene 
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, može se 
Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica omogućiti upis djece od navršenih 
šest mjeseci. 

Ukoliko postoje potrebe upis je moguć i tijekom pedagoške godine, a najviše 
do broja utvrđenog propisanim standardima. 

 
Članak 3. 

 
U Dječji vrtić Cipelica upisuju se djeca obuhvaćena člankom 2. Pravilnika pa 

do polaska u školu. 
  Prednost i pravo upisa i sufinanciranja boravka u Dječjem vrtiću Cipelica 
ostvaruju djeca čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Čakovca. 
 Djeca čiji roditelji ili skrbnici nemaju prebivalište na području Grada Čakovca 
plaćaju punu ekonomsku cijenu smještaja ili im troškove smještaja sufinancira 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 Pravo upisa djece čiji roditelji ili skrbnici nemaju prebivalište na području 
Grada Čakovca ostvaruje se ukoliko su zadovoljene potrebe za smještajem djece čiji 
roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Čakovca. 
 

Članak 4. 
 

Dječji vrtić Cipelica dostavlja na uvid osnivaču godišnji plan i program rada. 
Upravno vijeće odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost 

osnivača. 
Upravno vijeće potvrđuje predložene upisne liste koje dostavljaju stručne 

službe Dječjeg vrtića Cipelica. 
Dječji vrtić Cipelica zadržava pravo naknadne provjere dostavljene dokumentacije 

prilikom upisa. 
Članak 5. 
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Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica ostvaruje se sukladno Zakonu o 

predškolskom odgoju i obrazovanju i  ovom Pravilniku. 
Broj djece planiran za upis u Dječji vrtić Cipelica utvrđuje se  Planom mreže 

predškolskih ustanova na području  Grada Čakovca. 
U slučaju prijave većeg broja djece od planiranog za upis, prednost pri upisu 

ostvaruje se sukladno sljedećem redu prvenstva:  
1. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata. 
2. Djeca iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi zaposlenih 

roditelja. 
3. Djeca zaposlenih roditelja (oba roditelja) i samohranih zaposlenih 

roditelja. 
4. Djeca s teškoćama u razvoju sukladno propisanim standardima, 
5. Djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima prema 

preporuci Centra za socijalnu skrb. 
6. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu. 
7. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu. 
8. Djeca roditelja iz socijalno ugroženih obitelji prema preporuci Centra za 

socijalnu skrb, 
Korisnici usluga Dječjeg vrtića Cipelica dužni su dostaviti službenu 

dokumentaciju koja opravdava red prvenstva. 
 

Članak 6. 
 

Ovaj Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 
Dječji vrtić Cipelica stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca, a primjenjuje se od 01. ožujka 2016. 
 
KLASA: 021-05/16-01/12 
URBROJ: 2109/2-02-16-06 
Čakovec, 18. veljače 2016. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Jurica Horvat 
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