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DJEČJI VRTIĆ CALIMERO 

Vrazova 31    21 000 Split 

KLASA: UP/I-034-02/20-01/01 

URBROJ: 2181/01-249 -01-20-01 

Split,  04. 06. 2020.g. 
 

Na temelju čl. 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 

98/19), Odluke Vijeća Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 25/20) i članka 47. Statuta 
dječjeg vrtića Calimero, Upravno Vijeće Dječjeg vrtića Calimero (dalje: Vrtić) donosi Odluku o 

upisu u pedagošku godinu 2020/2021 te zadužuje ravnatelja za  

 

Obavijest 

o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Calimero, 

ustrojbena jedinica Vrazova 31. Split, za pedagošku 2020.2021. godinu 

 

 

1. Upis se provodi za  mlađu jasličku  skupinu, poslijepodnevnu jasličku skupinu i 

poslijepodnevne vrtićke programe za DV Calimero, ustrojbena jedinica Split, Vrazova 

31. 

 

2. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati samo osobnim podneskom od 05.06. - 11.06.2020. god. 

u vremenu od 17.00 - 19.30 sati, radnim danom u objektu Dječjeg vrtića Calimero, u Splitu, 

Vrazova 31. U prostorima gornje etaže vrtića uz poštovanje svih propisanih epidemijskih 

higijenskih mjera uslijed pandemije COVID-19. 
 

3. Na predaju Zahtjeva za upis potrebno je doći s djetetom koje se upisuje u Vrtić. 

 

4. Za upis djeteta u Vrtić, roditelj – staratelj dužan je donijeti: 

 

 Popunjeni i potpisani Zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-
stranici: http://dv-calimero.hr) 

 Upitnik za roditelje (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici: http://dv-

calimero.hr) 

 Rodni list i OIB za dijete  

 Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja ili uvjerenje 
MUP-a o prebivalištu na području grada Splita za oba roditelja – ne starije od tri mjeseca 

 Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije 

upisa u vrtić, zajedno s Potvrdom da je dijete uredno cijepljeno  

 Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa, 
 

5. Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na 

području Grada za upis djece u redovit program prednost će, sukladno odredbama 

Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati 

djeca s priloženim dokumentima prednosti :  

 Brat / sestra već u Vrtiću 

 Djeca roditelja invalida Domovinskog rata 
– Rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja o invalidnosti u presliku – s klauzulom 

pravomoćnosti (izvornik na uvid) 

 Dijete iz obitelji s troje i više djece 
– rodni listovi za ostalu djecu 
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 Djeca zaposlenih roditelja/ studenata 
– elektronički zapis o radno pravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja / i za roditelje na 

stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 30 do dana početka 

upisa) 

– elektronički zapis o radno pravnom statusu s HZMO-a za jednog roditelja (ne starije od 30 

dana do dana početka upisa) 

– potvrda fakulteta/škole o statusu redovitog studenta/učenika za tekuću akademsku godinu ili 

tekuću školsku godinu za oba roditelja 

– potvrda fakulteta/škole o statusu redovitog studenta/učenika za tekuću akademsku godinu ili 

tekuću školsku godinu za jednog roditelja 

– rješenje HZZO-a o priznaju prava na rodiljni ili roditeljski dopust, koji traje do 31.03. 

naredne godine za jednog roditelja 

 Jedno roditeljska obitelj 
– pravomoćna presuda o razvodu braka ili dokaz da je brakorazvodna parnica u tijeku ili drugi 

dokaz 

 Samohranost 
– vidljivo iz rodnog lista 

– smrtni list za preminulog roditelja 

– potvrda o nestanku drugog roditelja 

– rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je roditelj lišen 

poslovne sposobnosti, oduzeto mu je pravo na roditeljsku skrb, na dugotrajnom liječenju, na 

dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora) 

ili drugi dokazi. 

 Doplatak za djecu 
– Rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu – od prethodne godine s potvrdom da je 

za tekuću godinu podnesen zahtjev za donošenje novog rješenja o priznavanju prava na 

doplatak za djecu. 

 Udomljenje 
– sudska odluka (ne starija od godine dana) i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju 

djeteta u udomiteljsku obitelj. 

6. Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju 

dostavljene dokumentacije. 

       Rezultati upisa djece (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će       objavljeni 

na oglasnoj ploči dječjeg vrtića Calimero i na web stranici http://dv-calimero.hr najkasnije do 

03. srpnja 2020.  Žalba se može podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku osam (8) dana. 

 

7. Ova Obavijest se mora obznaniti  na Oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. 

 
Ravnatelj: 

 
Vjekoslav Krželj 
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