
Na temelju članka 35.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 
107/07, 94/13), Upravno vijeće donosi

                                                    ODLUKU
           O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ "BAMBI"ZA 2014/2015 (matični i 
područni vrtić)

                                               Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti,način i organizacija upisa za 2014/2015. godinu, 
kao i načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece, te ostali podaci za upis djece u 
Dječji vrtić"Bambi"Vrbovsko.

                                                Članak 2.

Zahtjev za upis u 2014/2015. godinu primati će se od 2.06. do 16.06.2014. godine , 
radnim danom od 8 do 15 sati u matičnom i područnom vrtiću.

                                                 Članak 3.

U Dječji vrtić upisuju se djeca od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu 
školu, a imaju prebivalište na području grada Vrbovsko i to u redovni program na 
upražnjena mjesta.
Ukoliko ima slobodnih mjesta , nakon upisa djece s područja Grada Vrbovskog, mogu 
se upisati i djeca s prebivalištem na području drugih gradova i općina.

                                                 Članak 4.

Dječji vrtić upisuje djecu u redovni 9-satni , 6-satni program i program predškole, u 
skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o upisu i 
Planom upisa u Dječji vrtić "Bambi", te Javnom objavom za ostvarivanja programa 
predškolskog odgoja.

                                                 Članak 5.

Programi se ostvaruju u 2 mješovite skupine čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim 
pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama 
roditelja.

                                                 Članak 6.

Prednost pri upisu djece ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 
obrazovanju i Pravilniku o upisu uz suglasnost osnivača od 29.05.2014. godine.

                                                 Članak 7.

Prednost pri upisu djece u redovite programe vrtića imaju djeca s prebivalištem na 
području grada Vrbovskog. Roditelj/skrbnik, udomitelj korisnici koji imaju 
prebivalište na području grada Vrbovsko sudjeluju u plaćanju sukladno odluci o 
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mjerilima za naplatu usluga po Odluci osnivača. Cijena cjelodnevnog boravka je 
500,00 kuna a poludnevnog boravka 350,00 kuna. 

                                                  Članak 8.

Roditelj/skrbnik upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa dječjim vrtićem o 
međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

                                                    Članak 9.

Roditelj koji nije podmirio obaveze plaćanja do kraja upisnog roka, ne može predati 
dokumentaciju.
Upisana djeca koja nastavljaju program dostavljaju samo potvrdu o nedugovanju.

                                                    Članak 10.

Roditelj/skrbnik može odustati od prijave. To može napraviti izričito davanjem 
propisane izjave volje da odustaje od prijave, najkasnije u roku od 7 radnih dana. Tada 
se donosi rješenje o obustavi postupka.

                                                   Članak 11.

Komisija je dužna najkasnije za 30 dana po zaključenju roka za podnošenje prijava za 
upis donjeti Odluku o rezultatima upisa.
Komisija je dužna o rezultatima upisa upoznati Upravno vijeće Vrtića i Osnivača 
vrtića.Vrtić izdaje Rješenje o upisu djece.

                                                    Članak 12.

Konačan popis upisane djece objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg 
vrtića"Bambi"Vrbovsko i PO Moravice, i na internet stranicama vrtića do 11.07.2014.

KLASA: 601-02/14-03-1/01
URBROJ: 2193-01-06-14-01-3 
 Vrbovsko, 30.05.2014

                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća
                                                                                        Gordana Božić
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