
 

 Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

članka 7. stavka 1. Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića 

Biser Lastova („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 9/20.) te članka 6. Pravilnika o upisu 

djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, uz prethodnu suglasnost Općinske 

načelnice Općine Lastovo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biser Lastova, na 15. sjednici 

održanoj 26. svibnja 2022. godine, donosi 

PLAN UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. 

 

Članak 1. 

 Ovim Planom utvrđuje se upis djece u Dječji vrtić Biser Lastova (u daljnjem tekstu: 

Dječji vrtić) za pedagošku godinu 2022./2023. 

 Pedagoška godina 2022./2023. započinje 1. rujna 2022. godine, a završava 31. 

kolovoza 2023. godine. 

 

Članak 2. 

 U Dječji vrtić se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu 

školu. 

 Redoviti cjelodnevni osmosatni program - jaslična odgojno-obrazovna skupina 

namijenjen je djeci od navršenih godinu dana do tri godine života. 

 Prag za upis u jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu uzima se za dijete koje do 30. 

rujna tekuće godine u kojoj se provode upisi u redovite programe ne navrši tri godine života. 

 Redoviti cjelodnevni osmosatni program - vrtićna odgojno-obrazovna skupina 

namijenjen je djeci od navršene tri godine života, odnosno djeci koja do 30. rujna tekuće 

godine navrše tri godine života, do polaska u školu. 

 Program predškole namijenjen je djeci koja u godini dana prije polaska u osnovnu 

školu ne pohađaju vrtić. 

 

Članak 3. 

 U pedagošku godinu 2022./2023. djeca se upisuju sukladno važećim pedagoškim 

standardima i mjerilima za broj djece u odgojnim skupinama, do popune postojećih kapaciteta 

vrtića. 

 Prvenstvo upisa u Dječji vrtić imaju djeca čiji najmanje jedan roditelj ima prebivalište 

na području Općine Lastovo, a ako ima slobodnih mjesta mogu se upisati i djeca 

roditelja/skrbnika s prebivalištem na području drugih JLS-a. 

 Prednost pri upisu imaju djeca koja trenutno pohađaju Dječji vrtić i čiji će 

roditelji/skrbnici podnijeti Zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića u redovnom 

upisnom roku iz članka 6. ovog Plana. 

 Djeca koja su se tijekom pedagoške godine 2021./2022. ispisala iz Dječjeg vrtića i 

koja su upisana izvan redovnog upisnog roka, za pedagošku godinu 2022./2023. ne ostvaruju 

prednost pri upisu već su u obvezi ponovnog upisa. 

 Zahtjevi za upis se podnose i rješavaju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i 



 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 

 Ako Dječji vrtić bude u mogućnosti prema Planu upisa upisati svu prijavljenu djecu 

neće se primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu.  

 U slučaju da nakon provedenog upisa ostane slobodnih mjesta prema Planu upisa, 

upisi će se tijekom pedagoške godine vršiti prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva do 

popunjenja kapaciteta. 

 

Članak 4. 

 Sukladno redovitom cjelodnevnom osmosatnom programu Dječjeg vrtića Biser 

Lastova za djecu rane i predškolske dobi, smještajni kapacitet u pojedinoj odgojno-

obrazovnoj skupini je sljedeći:  

 mješovita jaslična - 12 djece, 

 mješovita vrtićna - 20 djece. 

 

Članak 5. 

 Zahtjev za upis, odnosno Zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića podnosi 

se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Dječjem vrtiću ili na internetskoj stranici 

https://lastovo.hr/djecji-vrtic/ . 

 Uz Zahtjev za upis djeteta roditelj korisnik obvezno prilaže: 

 rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili 

pisanu privolu roditelja da Vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u 

maticama rođenih, 

 uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja, 

 potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, 

 dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.  

 Djeca – polaznici Dječjeg vrtića ne podliježu proceduri bodovanja i obnavljaju upis 

putem interne procedure, a roditelj/skrbnik djeteta koje je već upisano u Dječji vrtić dužan je 

u upisnom roku uz Zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića priložiti: 

 preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika (obostrano), 

 potvrdu o sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (najkasnije do 30. rujna 2022). 

 

Članak 6. 

 Upisi u Dječji vrtić provodit će se u vremenu od 1. lipnja do 10. lipnja 2022. godine, u 

uredu više stručne suradnice II. u Općini Lastovo, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 

sati. 

 

Članak 7. 

 Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece u vrtić (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

 Povjerenstvo će do kraja mjeseca lipnja objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića s podacima o prihvaćenim zahtjevima za upis djece, o odbijenim zahtjevima za 

upis djece te o slobodnim smještajnim kapacitetima Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata 

upisa. 

https://lastovo.hr/djecji-vrtic/


 

 Ako roditelj nije zadovoljan rezultatima upisa, može podnijeti žalbu Upravnom vijeću 

Dječjeg vrtića Biser Lastova u roku od 15 dana od dana objave rezultata. 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biser Lastova o žalbi odlučuje u roku od 15 dana od 

dana predaje žalbe. 

 

Članak 8. 

 Nakon objave rezultata upisa, roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je sklopiti 

Ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem najkasnije do 1. rujna 2022. godine. 

 Ugovorom se definiraju prava i obveze ugovornih strana, mjesečni iznos cijene usluge 

koju podmiruje roditelj/korisnik usluge, rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u 

slučaju nepridržavanja odredbi ugovora. 

 Roditelj/skrbnik može raskinuti ugovor podnošenjem zahtjeva za ispis najmanje 30 

dana prije ispisa. 

 

Članak 9. 

 Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. 
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