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PRIJEDLOG 
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i 

članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 
10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom  ___. stručnom kolegiju održanom 
_____2011., donio sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

I. 
  
 

Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 
Dječji vrtić Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 

 II. 
  

 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/98 
URBROJ: 2109/2-01-11-03 
Čakovec, __________ 2011. 
 

 GRADONAČELNIK 
   Branko Šalamon, v.r. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 

Dječji vrtić Čakovec je  31. svibnja 2011. dostavio zahtjev za utvrđivanjem 
prednosti pri upisu, sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 
10/97 i  107/07), prema kojemu osnivač dječjeg vrtića ima obvezu utvrditi način 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić. 

 Stoga donosim predočeni Zaključak. 
 
 

GRADONAČELNIK 
   Branko Šalamon, v.r. 

 
 



 
PRIJEDLOG 

Temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN RH 10/97, 107/07) 
i člnaka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09), Gradsko vijeće Grada 
Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _____ 2011., donijelo sljedeći 
 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece  
u Dječji vrtić Čakovec 

 
Članak 1. 

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

Članak 2. 
U Dječji vrtić Čakovec 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 ima zadovoljene kriterije utvrđene Državnim pedagoškim standardom 
predškolskog odgoja i naobrazbe, može se Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića omogućiti 
upis djece od navršenih šest mjeseci. 

Ukoliko postoji potreba i ukoliko su zadovoljeni kriteriji  Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe, tijekom pedagoške godine moguć je upis djece koja nisu 
obuhvaćena stavkom 2 ovoga članka. 

Članak 3. 
U Dječji vrtić Čakovec upisuju se djeca obuhvaćena člankom 2. Pravilnika pa do polaska 

u školu. 
  Pravo upisa i sufinanciranja boravka u Dječjem vrtiću Čakovec 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. 

Članak 4. 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost Osnivača utvrđuje za svaku pedagošku 

godinu sljedeće: 
A. programe u odnosu na trajanje (ovisno o interesu korisnika Dječjeg vrtića Čakovec) 
B. vrstu programa (redoviti programi, posebni programi, alternativni programi, programe 

javnih potreba) 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec utvrđuje način provođenja upisa i dokumentaciju 

koju je potrebno priložiti prilikom upisa. 
Upravno vijeće donosi Odluku o upisu djece i potvrđuje predložene upisne liste koje 

dostavljaju stručne službe Dječjeg vrtića Čakovec. 
Dječji vrtić Čakovec zadržava pravo naknadne provjere dostavljene dokumentacije prilikom 

upisa. 
Članak 5. 

Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec ostvaruje se sukladno Zakonu o 
predškolskom odgoju i naobrazbi i  odredbama članka 2., stavka 2 članka 3., i članka 4. 
Pravilnika. 

Broj djece planiran za upis u Dječji vrtić Čakovec utvrđen je  Planom mreže predškolskih 
ustanova na području  Grada Čakovca. 

U slučaju prijave većeg broja djece od planiranog za upis, prednost pri upisu ostvaruje 
se prema sljedećem redu prvenstva:  

1. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata 
2. Djeca iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi 
3. Djeca zaposlenih roditelja ( oba roditelja ) 
4. Djeca s teškoćama u razvoju 
5. Djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima 
6. Djeca u godini prije polaska u školu  
7. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 



 
 
U slučaju potrebe utvrđivanja rang liste prvenstva, korisnici usluga Dječjeg vrtića dužni 

su dostaviti službenu dokumentaciju koja opravdava red prvenstva. 
Listu potrebne dokumentacije utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića kao i kriterije i 

mjerila za bodovanje te dokumentacije. 
Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća daje suglasnost na kriterije i mjerila za bodovanje 

dokumentacije koja opravdava red prvenstva. 
 

Članak 6. 
Ovaj Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

Čakovec, stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/11-01/98 
URBROJ: 2109/2-02-11-02 
Čakovec, _______  2011. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
        Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 
 

 


