
 
 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece 

u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na  24. sjednici održanoj   20. veljače 2020.  god.  
 

NATJEČAJ 
za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić 

za pedagošku godinu 2020. / 2021. u trajanju od 30 dana 
 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe: 
 

• Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi  predškolske 

djece 

• Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu stariju od 5 godina (posebno se 

naplaćuju) 

• Program predškole  (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će 

do 31. ožujka  2020. napuniti šest godina života) 
 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr ili na ulazu u 

Dječji vrtić Proljeće Naftaplinska 23/a. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić. 
 

S obzirom na novonastalu situaciju dovoljno je vjerodostojno  ispuniti Zahtjev za upis, dok ćemo 

daljnju dokumentaciju naknadno prikupljati shodno uvjetima. Ukoliko imate i druge dokumente i 

njih priložite. 
 

Ispunjeni zahtjev (i druge dokumente, ako ćete ih imati u danom trenutku) fotografirajte i pošaljite 

na email: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr ili ih predajte u sandučić ispred vrtića. 

Za svaki predani zahtjev bit će izdana šifra koju će predavatelj zahtjeva dobiti emailom ili 

telefonom. 
 

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 1. travnja  2020. do 30. travnja 2020. godine  
 

Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis: 

1) Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja) 

2) Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja) 
3) Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta 

4) Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja) 

5) Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja 
6) Potvrda o zaposlenosti roditelja 

7) Potvrda o radnom vremenu roditelja 

8) Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu**/*** 
 

Na sve prikupljene osobne podatke bit će primjenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u 

ustanovama i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU (GDPR) s kojom je ovaj proces upisa 

usklađen. O rezultatima upisa bit ćete naknadno obaviješteni u skladu sa situacijom.  

Za sve dodatne informacije možete izravno nazvati ravnateljicu vrtića, Grozdanu Jakovljević 

na broj telefona: 099 807 71 49 
 

KLASA: 601/02-20-04/29 

URBROJ: 238/14-78-20/01                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća: 

U Kloštru Ivaniću, 26. ožujka 2020.                                                                 Nenad Kukec 
 

               
**Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 6) 
***Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Rješenje o invaliditetu, 

Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u 

razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje (samohrani 

roditelji), Potvrda o statusu redovnog studenta, Dokaz o zaposlenosti na OPG-u, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju 

malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece ...   

http://www.djecjivrtic-proljece.hr/
mailto:djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

