clanka 45. Statuta Ojecjeg vrtica Pula, clanka 20. Zakona 0 predskolskorn
odgoju i obrazovanju (N N 10/97, 107/07, i 94/13), Obveznih uputa za izradu
Pravilnika 0 upisu djece u djecje vrtice koje je donio Gradonacelnik Grada Pule dana
2Q. ozujka 2014. god., Izmjena i dopuna obveznih uputa za izradu pravilnika 0 upisu
djece u djecje vrtice koje je donio Gradonacelnik Grada Pule dana 24. rujna 2014.,
Izmjena i dopuna obveznih uputa za izradu pravilnika 0 upisu djece u djecje vrtice
koje je donio Gradonacelnik Grada Pule dana 12. svibnja. 2015. i Izmjena i dopuna
obveznih uputa za izradu pravilnika 0 upisu djece u djecje vrtice koje je donio
Gradonacelnik Grada Pule dana 14. travnja 2017. koje je donio Gradonacelnik Grada
Pule, Upravno vijece dana 14. travnja 2017. donosi

Temeljem

PRAVILNIK 0 UPISU DJECE
U DJECJI VRTIC PULA
I. OPCE ODREDBE
Clanak 1.
Pravilnikom 0 upisu djece u Djecj vrtic Pula ( u daljnjem tekstu Pravilnik)ureduju se
kriteriji, nacin i uvjeti upisa djece u Djec] vrtic Pula ( u daljnjem tekstu: vrtic).
koji donosi Upravno vijece vrtica.
U cijelom tekstu Pravilnika izrazi koji 56 koriste za fizicke osobe u rnuskorn rodu su
neutralni i odnose se na osobe rnuskoq i zenskoq spola.

Clanak 2.
U djecji vrtic mogu se upisati djeca od navrsenih 12 mjeseci zlvota pa db polaska u
osnovnu skolu u redovite i ostale programe koji se ostvaruju u vrticu.
Dijete i roditelji moraju imati prebivaliste na podrucju Grada Pule, odnosno dijete i
rodilelji moraju imati status stranca sa stalnim iii privremenim boravkom na podrucju
Grada Pule.
Clanak 3.
Upis u vrtic obavlja se u upisnom roku.
Pedaqoska godina zapocinje 01. rujna tekuce, a zavrsava 31. kolovoza slijedece
godine
Ako se tijekom pedaqoske godine pojavi slobodno mjesto up is se obavlja temeljem
liste reda prvenstva.
Clanak 4.
Nositelj jedinstvenog upisa djece u vrtic je Grad Pula.
Upis u upisnom roku provodi i odluku
upisa u vrtic.

0

upisu donosi Povjerenstvo za provodenje

Odluku 0 upisu tijekom pedaqoske godine donosi Ravnatelj vrtica sukladno utvrdenoj
listi reda prvenstva za upis.
.
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II. POVJERENSTVO ZA PROVODENJE UPISA
Clanak 5.
Clanove Povjerenstva za provodenje upisa u djec] vrtic imenuje Gradonacelnik
Grada Pule posebnom odlukorn.
Clanovi Povjerenstva imenuju se na godinu godina.
Clanak 6.
Povjerenstvo ima 7 clanova usastavu kako slijedi:
· dva clana prema prijedlogu ravnatelja Djecjeg vrtica "Mali svijet"
· jedan clana prema prijedlogu ravnatelja Djecjeg vrtica Pula,
· jedan clan prema prijedlogu ravnatelja Djecjeg vrtica Rin Tin Tin Pula,
· tri clana djecjih vrtica drugih osnivaca iz redova djecjih vrtica koji su donijeli
Pravilnike 0 upisu djece u djecje vrtice sukladno odredbama Obveznih uputa za
izradu Pravilnika 0 upisu djece u djecje vrtice

Clanak 7.
Clanovi povjerenstva biraju predsjednika povjerenstva vecinom glasova na prvoj
sjednici Povjerenstva.
Povjerenstvo donosi odluke natpolovicnorn vecinorn glasova svih clanova javnim
glasovanjem.
Clanovi povjerenstva duzni su cuvati povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju
svoje duznosti kao sluzbenu tajnu.
Clanak 8.
Djecji vrtic je duzan na zahtjev Povjerenstva dostaviti podatak 0 broju raspolozivih
mjesta po skupinama sukladno odredbama DrZavnog pedaqoskoq standarda i
utvrdene mreze vrtica.
Clanak 9.
Administrativne

poslove za Povjerenstvo vodi nadlezni Upravni odjel Grada Pule.

III. RAD POVJERENSTVA
Ctanak 10.
Povjerenstvo utvrduje i objavljuje tekst Poziva za upise djece u vrtice.
Poziv mora sadrZavati:
- mjesto za preuzimanje obrasca zahtjeva za upis
- mjesto za predaju zahtjeva za upis
- rok za podnosenje zahtjeva za upis ne moze biti kraci od 15 dana od dana objave
poziva za upis
- naznaku potrebne dokumentacije koja se prilaze uz zahtjev vrste programa za koje
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se vrsi upis djece po ustanovama
- mjesto objave rezultata upisa.
Poziv za upis djece u djecji vrtic objavljuje se na oglasnoj ploci djecjeg vrtica,
sluzbenirn web stranicama, sluzbenim web stranicama Grada Pule i dnevnom tisku.
Rok za podnosenje prijava ( zahtjeva za upis)po pozivu ne moze biti kraci od 15
dana.
Rok za utvrdivanje prijedloga Liste reda prvenstva za upis u djecji vrtic je 20 dana od
dana isteka roka za podnosenje prijave.

Clanak 11.

o tijeku
•
•
•
•

sjednice Povjerenstvo vodi zapisnik koji mora sadrZavati:
podatak 0 vremenu i mjestu sjednice Povjerenstva,
podatak 0 prisutnim clanovirna Povjerenstva i ostalim prisutnim osobama,
podatak 0 broju slobodnih rnjestajpo vrticima i objektirna,
podatak 0 broju prijavljene djece~icima
i objektima,
Clanak 12.

Povjerenstvo je duzno utvrditi datum predaje i potpunost predane prijave.
Ako postoji sumnja 0 istinitosti odredene dokumentacije Povjerenstvo je duzno
provjeriti dokument kod izdavatelja.
Prijave zaprimljene nakon roka za predaju i nepotpune prijave Povjerenstvo ne6e
razmatrati niti bodovati.
Clanak 13.
Prijave koje ne ispunjavaju uvjet iz clanka 2. ovog Pravilnika Povjerenstvo ce
odlukom odbiti.
Clanak 14.
Povjerenstvo rnoze zahtijevati pisano misljenje iii pozvati na svoju sjednicu
predstavnike institucija cije je misljenje vazno za utvrdivanje broja bodova pojedine
prijave.
U redovitu odgojnu skupinu iii posebnu skupinu moze se ukljuciti dijete sa teskocarna
u razvoju na temelju misljenja strucnoq povjerenstva vrtica u cijem su sastavu
defektolog, psiholog, pedagog, zdravstveni voditelj i ravnatelj.

Clanak 15.
Povjerenstvo ce za svaku prijavu utvrditi broj bodova sukladno Pravilniku te utvrditi
prijedlog Liste reda prvenstva upisa u vrtic.
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Clanak

16.

Prijedlog Liste reda prvenstva upisa u vrtic objavit ce se na oglasnoj ploci vrtica u
roku od 3 dana nakon donosenja Odluke Povjerenstva,
na sluzbenim web
stranicama vrtica te sluzbenim web stranicama Grada Pule.
Clanak

17.

Roditelji mogu izjaviti prigovor na objavljeni prijedlog
dana od objave liste Povjerenstvu
za upise.

Clanak

liste reda prvenstva

u roku od 5

18.

0 prigovoru Povjerenstvo mora donijeti u roku od 5 dana.
Odluka Povjerenstva je konacna.
Clanak 19.
Odluku

Nakon isteka roka za prigovore i donosenja odluka po prigovorima, Povjerenstvo
utvrduje Listu reda prvenstva upisa u vrtic,
Nakon utvrdivanja Liste reda prvenstva upisa Povjerenstvo je duzno izraditi Listu
upisa po vrticima te istu zajedno sa Listom reda prvenstva i dokumentacijom dostaviti
vrticima.
Clanak 20.
Nakon utvrdivanja liste reda prvenstva upisa, Povjerenstvo je duzno dostaviti
nadleznom Upravnom odjelu izviesce 0 provedenim upisima.
lzvjesce mora sadrzavati:
- podatke 0 tijeku provodenja upisa
- podatak 0 slobodnim mjestima po djecjirn vrticirna
- podatak 0 broju zaprimljenih prijava za upis
- podatak 0 broju prijava zaprimljenih nakon roka
- podatak 0 odbijenim prijavama za upis
- podatak 0 broju odbijenih prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva upisa
- podatak 0 broju prihvacenih prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva upisa
- Listu reda prvenstva
- l.istu upisa po vrticima i sku pinama.

IV. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE

PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U VRTIC

Clanak 21.
8roj bodova za svaku prijavu za upis utvrduje se primjenom kriterija kako slijedi:
Red.
Br.
1.
2.

OPIS KRITERIJA

Broj bodova

dijete roditelja zrtava i invalida Domovinskog rata
dijete s oba zaposlena roditelja i samohranog zaposlenog
roditelja

10
10

4

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

dijete ciji je jedan roditelj redoviti student iii specijalizant, a
drugi je zaposlen
dijete u udomiteljskim obiteljima
dijete ciji su roditelji redoviti studenti
dijete iz obitelji s troje iii vise djece
dijete u godini priie polaska u skolu
dijete s teskocarna u razvoju
dijete korisnika doplatka za djecu
dijete korisnika pomoci za uzdriavanle
dijete iz obitelji koja zlvi u teskirn socijalnim iii zdravstvenim
uvjetima
dijete ciji je jedan roditelj zaposlen
dijete ciji je brat iii sestra vee upisan u vrtic
dijete kojem je odgoden upis u skolu

8
6
5
4
5
3
2
2
2
1

1
2

Ako dvoje iii vise djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na listi reda prvenstva
utvrduje se po kriteriju starosti djeteta.

V. UPIS DJETETA U VRTIC
Clanak 22.
Zahtjev za upis sa dokumentacijom predaje roditelj iii skrbnik (u daljnjem tekstu:
roditelj) za dijete za koje .se zahtjev podnosi.
Clanak 23.
Potrebna dokumentacija za upis:
• Ispunjeni obrazac Zahtjeva za upis,
• Izvadak iz matice rodenih iii rodni list,
• Potvrde, uvjerenja iii rjesenja kojima se dokazuje ostvarivanje bodova iz
clanka 21. Pravilnika
Nepravovremeno
se razmatrati.

dostavljene prijave i prijave 5 nepotpunom dokumentacijom

nece

Clanak 24.
U tijeku upisnoq postupka, a prije zakliucenja ugovora i ukljucivanja djeteta u
odgojno-obrazovni program roditelj je obavezan:
- dostaviti vrticu potvrdu nadleznoq lijecnika 0 zdravstvenom stanju djeteta
i potvrdu 0 sistematskom pregledu djeteta,
- obaviti uz nazocnost djeteta inicijalni intervju / razgovor sa strucnirn suradnikom
vrtica,
- potpisati izjavu 0 ovlastenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz vrtica.
Clanak 25.
Ugovor 0 korlstenju programa mora biti zakljucen najkasnije do 31. kolovoza u godini
u kojoj se provode upisi.
Dijete ciji roditelj ne potpise ugovor 0 koristenju programa do roka iz stavka 1.ovog
clanka brise se sa Liste reda prvenstva.
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Clanak 26.
Ako nakon provedenog postupka upisa u vrtic ima slobodnih mjesta mogu se u vrtic
upisati i djeca roditelja koji ne ispunjavaju uvjete iz clanka 2. st. 2. ovog Pravilnika.
Odluku 0 upisirna donosi ravnatelj vrtica.

VI. ISPIS DJETETA IZ VRTICA
Clanak 27.
Roditelji mogu ispisati dijete zahtjevom za ispis.
Jednom ispisano dijete u slucaju novog podnosenja prijave za upis, ponovo prolazi
upisni postupak sa svim dokazivanjirna reda prvenstva te se stavlja na Listu cekanja.

Clanak 28.
Vrti6 rnoze ispisati dijete iz sliiedecih razloga:
• ukoliko se roditelj ne pridrzava odredbi Ugovora 0 koristenju usluga
programa.
•

ukoliko roditelj ne uplati beskarnatni predujarn do roka naznacenoq na
nalogu za placanje.

•

ukoliko se u roku od tri (3) mjeseca od dana zakljucivanja ovog Ugovora
utvrde poteskoce u razvoju, a nema rnoqucnosti smjesta]a u posebne
skupine.

•

ukoliko roditelj-korisnik usluqe ne postupi po preporuci strucnoq
povjerenstva i ne podvrgne dijete strucnorn vjestacenju.

•

ukoliko roditeIj-korisnik usluge prilikom predaje zahtjeva za nastavak
koristenja usluge nije podmirio sva dugovanja prema vrticu.

•

ukoliko roditelj-korisnik usluga ne izvrs! obvezu placanja u roku od 30 dana
od dana dospiieca.

OdIuku 0 ispisu dJeteta donosi ravnatelj.
Clanak 29.
Vrtic ce raskinuti ugovor 0 koristenju programa za narednu pedaqosku godinu
ukoliko roditeIj-korisnik usIuge ne dostavi dokaz 0 ispunjavanju uvjeta iz clanka 3.
Odluke 0 iznosima sufinanciranja programa predskolskoq odgoja najkasnije do 15.
travnja teku6e godine.
Potvrda 0 zaposlenju (elektronicki ispis 0 podacima evidentiranim u maticnoj
evidenciji HZMO) ne smije biti starija od 30 dana.
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Roditelji djece kojima je odgoden polazak u skolu ne podlijezu obvezi iz stavka 1.
ovog clanka i svoj status dokazuju rjesenjern nadleznoq tijela najkasnije do 31.
kolovoza tekuce godine.
Djecji vrtic ce raskinuf ugovor 0 koristenju programa za narednu godinu ukoliko
roditel]i nisu podmirili ranija dugovanja po osnovi koristenja usluga djecjeg vrtica.
VII. PRIJELAZ DIJECE U DRUG I VRTIC

Clanak .30.
Djeci se osigurava prijelaz iz jednog vrtica u drugi vrtic ukoliko u vrticu kojl se odabire
ima slobodnog mjesta.
.
Za prijelaz djeteta iz drugog vrtica odluku donosi ravnatelj i strucni tim vrtica.
Vrtic rnoze primiti dijete u postupku prijelaza iz jednog u drugi vrtic samo ukoliko su
kumulativno ispunjeni slijedeCi uvjeti:
- da je korisnik usluge podmirio sva dugovanja u vrticu u kojem je dijete ranije
pohadalo program,
- da su ispunjeni uvjeti iz clanka 2. ovog Pravilnika i clanks 3. Odluke 0 iznosima
sufinanciranja programa predskolskoq odgoja.
Prilikom prelaska djeteta u drugi vrtic, djetetu se izdaje potvrda kojom se utvrduje dali
su ispunjene sve obveze i prava iz prethodnog ugovora.
Zahtjevi za prelazak u drugi vrtlc u tijeku pedaqoske godine pod nose se prije
jedinstvenih upisa, a najkasnije do 15. travnja tekuce godine.
Prelasci u tijeku pedaqoske godine odobravaju se u trenutku kada se za to pokaze
potreba, ukoliko je u okviru planiranih sredstava proracuna Grada Pule.

VIII. PROGRAM PREDSKOLE
Clanak 31.
Program predskole je obvezni program odgojno-obrazovnog
dana prije polaska u osnovnu skolu.

rada s djecom u godini

Program predskole provodi se u skladu s organizacijom rada odgojno-obrazovne
ustanove, ukupno traje 250 sati godisnje za djecu koja nisu polaznici redovitog
programa djecjeg vrtica i provodi se od 1. listopada do 31. svibnja.
Djeca u godini dana prije polaska u osnovnu skolu koja su upisana terneljern
jedinstvenog upisa u redovite programe u djeciem vrticu, sadrzaje programa
predskole pohadat ce u sklopu redovitog programa.
Program predskole je besplatan.
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IX. PRldELAZNE

I ZAVRSNE

OOREOBE
Clanak 32.

Mjerila za naplatu
odlukom.

usluga od roditelja-korisnika

usluga donosi osnivac

Vrtica svojom

Clana 33.
Informacije 0 djeci i roditeljima koje vrtic posjeduje, zasticene su sukladno Zakonu
zastiti osobnih podataka.

0

Clanak 34.
Ovaj Pravilnik rnoze se mijenjati i dopunjavati samo na nacin i u postupku po kojem
je donesen.
Clanak 35.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donosen]a.
Clanak 36.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju vazitl odredbe Pravilnika 0 upisu djece
u Ojecji vrtic Pula od 18. svibnja 2015., Klasa: 601-02/15-01-02/8, Ur.broj: 2168/01380/03-15-856.

Klasa:601 ..02/17 -01-01/4-4
Ur.br.: 2168/01-380103-17-41'9
Pula,14. travanj 2017.

8

