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POŠTOVANI RODITELJI ! 

  

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport grada zagreba objavio je 
obavijest o upisu djece u dječje vrtiće Grada Zagreba za pedagošku 
godinu 2017/18. 
http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=63298 

  
  

Zahtjev za upis i Upitnik za inicijalni razgovor možete skinuti s web 
stranice ili podići u tajništvu dječjeg vrtića „Zapruđe“, Baburičina 11. 
  

Popunjen zahtjev  za upis djeteta i upitnik za inicijalni razgovor zajedno s 
ostalim dokumentima potrebno je dostaviti u tajništvo vrtića, Baburičina 
11 u objavljenom roku za upis: 
  

02. - 12. Svibnja 2017. (PETAK) 

U vremenu od 7,30 do 16,00 sati. 
  
NAPOMINJEMO  RODITELJIMA DA ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA PODNOSE  U PROPISANOM ROKU SAMO 
JEDNOM DJEČJEM VRTIĆU U PRAVILU PREMA MJESTU STANOVANJA, UZ NAZNAKU JOŠ 
JEDNOG  DJEČJA VRTIĆA KAO SLJEDEĆE OPCIJE (B) 
ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE PRIMAT ĆE SE OD 2. SVIBNJA DO 12. SVIBNJA 2017. g. 

 KOMISIJA ZA UPIS DJECE ĆE NA SVOJIM SJEDNICAMA DONIJETI ODLUKE O ZAHTJEVIMA 
ZAPRIMLJENIM U ROKU, A NA TEMELJU DOSTAVLJENE DOKUMENTACIJE I OBAVLJENIH INICIJALNIH 
RAZGOVORA STRUČNOG TIMA VRTIĆA S RODITELJIMA UZ PRISUTNOST DJETETA 
30.  lipnja  2017. VRTIĆ ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA (ULAZNIM VRATIMA) OBJAVITI REZULTATE UPISA 
(popis prihvaćenih i popis odbijenih zahtjeva za upis) 
DO 16. LIPNJA 2016.  ZAPRIMAT ĆE SE ŽALBE RODITELJA KOJI NISU ZADOVOLJNI REZULTATOM 
UPISA 
Do 1. srpnja 2017. na sjednici Upravnog vijeća donijeti će se odluke o žalbama roditelja i o tome izvijestiti 
roditelje 
Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelji sklapaju s dječjim vrtićem u pravilu 
u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa (do 3. srpnja o.g.), a iznimno najkasnije do 1. rujna 
2017. 
Upisana djeca započinju ostvarivati program predškolskog odgoja početkom pedagoške godine 
odnosno od 1. rujna 2017. g. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POŠTOVANI RODITELJI !!! 
 

 
Ova mala brošura trebala bi Vam poslužiti kao podsjetnik o tome što sve trebate učiniti prije 

upisa vašeg djeteta u  vrtić/jaslice.   
       

Možemo krenuti: 
 Kao prvo Zahtjev za upis djeteta u vrtić/jaslice – koji ste dobili u tajništvu – morate popunjen 

vratiti u tajništvo  u periodu od 02. do  12. svibnja 2017. (PETAK)  jer do tada traje upisni rok i to 
u vremenu od 7,30 do 16,00 sati. 

Molimo Vas da na zahtjev ne zaboravite  upisati   OIB za dijete  iz razloga što se pomoću 
njega vrši prijava djece u Centru za automatsku obradu podataka I aplikaciji e-matice pred.ustanova 
Grada Zagreba.  

VAŽNO JE NAPOMENUTI DA RODITELJI DOSTAVLJAJU SAMO JEDNOM VRTIĆU (u 
pravilu prema mjestu stanovanja) ZAHTJEV ZA UPIS, a u njemu navode IME DRUGOG VRTIĆA kao  
opcije B  ukoliko dijete ne bude upisano u ovaj vrtić, a u njemu ostane slobodnog mjesta.  

S obzirom da se zahtjevi za upis djece uvode u e-maticu pred.ustanova Grada Zagreba  nije 
moguće registrirati dva zahtjeva sa istim podacima. 
 Uz zahtjev priložite dokumente:  

 Fotokopija rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih  
 potvrdnicu (fotokopija) o mjestu prebivališta djeteta (to može biti i ona potvrda koju ste 

dobili u MUP-u prilikom prve prijave djeteta), te obavezno i fotokopije vaših osobnih iskaznica. 
Ti dokumenti nam služe kao dokaz o mjestu prebivalište i to iz razloga što oni koji 
nemaju prebivalište u Zagrebu plaćaju punu ekonomsku cijenu vrtića ili od svog 
grada/općine donose potvrdu o sufinanciranju plaćanja 

UKOLIKO ne želite priložiti prijavu prebivališta uz zahtjev, OBAVEZNO MORATE POTPISATI PRIVOLU (NA 
ZAHTJEVU) DA VRTIĆ ISTE MOŽE PROVJERITI U MATICAMA ODNOSNO EVIDENCIJI PREBIVALIŠTA I 
BORAVIŠTA GRAĐANA 
 potvrdu poslodavca o zaposlenju roditelja i preslike prijava na Zavod za mirovinsko osiguranje (ili elektronički 

zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)– radi utvrđivanja prednosti pri upisu 

 dokazi o samohranosti roditelja: 
rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje 

Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta  
 ispunjenu tiskanicu  Podaci o djetetu za inicijalni razgovor (intervju) 

 
Prednost pri upisu u redovite programe određuje gradska predškolska ustanova prema 

sljedećim kriterijima: 
- dijete roditelja invalida Domovinskog 

rata 10 bodova 
- dijete oba zaposlena roditelja 10 bodova 
- dijete koje živi samo s jednim 

zaposlenim roditeljem 10 bodova 
- dijete samohranoga zaposlenog 

roditelja 20 bodova 
- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez 

roditelja ili bez odgovarajuće 
roditeljske skrbi 10 bodova 

- dijete iz obitelji s troje ili više 
malodobne djece 1 bod za svako malodobno dijete 

- dijete u godini prije polaska u 
osnovnu školu 1 bod 

- dijete roditelja koji primaju doplatak za 
djecu 2 boda. 



Roditelj je dužan dostaviti gradskoj predškolskoj ustanovi dokaze o činjenicama bitnim 
za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata, 
- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja i preslike 

prijava na Zavod za mirovinsko osiguranje  ,  
- za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavca o zaposlenju 

roditelja i preslike prijava na Zavod za mirovinsko osiguranje, presuda o razvodu braka ili drugi 
dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,  

- za dijete samohranoga zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i 
preslike prijava na Zavod za mirovinsko osiguranje  i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list 
za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o 
privremenom uzdržavanju djeteta, 

- 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 u godini prije polaska u osnovnu školu - 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. 
 

Tijekom upisnog perioda  članovi stručnog tima Vrtića obavljat će inicijalne razgovore na kojima 
mora obavezno biti prisutan jedan roditelj i dijete. TERMIN ZA RAZGOVOR ĆETE DOGOVORITI 

PRILIKOM PREDAJE ZAHTJEVA ZA UPIS. 
  Molimo vas da na dogovoreni termin razgovora donesete Potvrdu o obavljenom 
sistematskom pregledu djeteta prije upisa u vrtić koju će izdati djetetov liječnik i 
FOTOKOPIJU knjižice cijepljenja. 

 
Rezultate upisa Komisija za upis djece  objavit  će na ulaznim vratima Vrtića DANA 30.  

svibnja 2017. (utorak) 

 
DJECA primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s vrtićem u pravilu u roku 

od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa – najkasnije do 3. srpnja o.g. 
 

Kako i koliko ćete plaćati boravak vašeg djeteta u vrtiću  !! 

 
Prema Odluci Grada – roditelji s prebivalištem na području Grada Zagreba, vrtić plaćaju za redoviti 10-satni program 

iznos od 150 do 600 kuna mjesečno, ovisno o prosječnom mjesečnom prihodu po članu domaćinstva u predhodnoj godini 
(2016.). Uplatnicu će vas čekati u vašoj odgojnoj skupini u pravilu do 15. u mjesecu za protekli mjesec. 

Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji djece s prebivalištem na području Grada Zagreba i to za:  
 dijete roditelja invalida 
 drugo, treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu 
 dijete samohranog roditelja 
 dijete čija se obitelj koristi pravom na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi 

Pravo na olakšicu utvrđuje se u vrtiću na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji. 
 
Ukoliko vaše dijete u vrtiću boravi do 5 dana u mjesecu, cijena vrtića za taj mjesec će vam se obračunati umanjeno 
odnosno 40% od utvrđene cijene. 

 

 Za sva pitanja možete nazvati u Vrtić; Baburičina 11; svaki dan u vremenu od 7,30 do 
15,30 sati 

Tajnica:   Gordana Brezak 
Voditelj računovodstva:  Radica Cvetanova i 
Administ.računovod. djelatnik:  Josip Bačić 

 

  


