
 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”. 10/97, 

107/07, 94/13 i 98/19) i članka 36. točka 2. alineja 1. Statuta Dječjeg vrtića Lekenik, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Lekenik daje sljedeću: 

OBAVIJEST 

o upisu djece u Dječji vrtić Lekenik  

za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

Dječji vrtić Lekenik zaprimat će prijave za upis djece u dobi od 1 (jedne) godine do polaska u 

osnovnu školu u sljedeće programe za djecu rane i predškolske dobi: 

1. redoviti cjelodnevni (10-satni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim 

potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima 

2. redovni jaslički program (10-satni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene 

zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni 

razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima 

3. posebni program – cjelodnevni (10-satni) program ranog učenja engleskog jezika 

4. program predškole („mala škola“) – za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu 

koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. 

  



Upis djeteta u redoviti cjelodnevni (10-satni) program, redovni jaslički (10-satni) program ili 

u posebni program – cjelodnevni (10-satni) program: 

 Upisi se vrše putem sustava Upisi u dječje vrtiće kojemu pristupate koristeći poveznicu 

https://vrtici.e-upisi.hr/.  

 Upute za korištenje sustava su dostupne na web stranici Dječjeg vrtića Lekenik. 

 Za pristup sustavu Upisi u dječje vrtiće potrebna je NIAS vjerodajnica. 

 Zahtjevi se predaju od 12. do 20. svibnja 2022. godine 

 Dokumentacija temeljem koje se boduju zahtjevi (*dio dokumentacije se automatski 

učitava putem sustava e-Građani; dokumentaciju koju sustav ne može automatski učitati je 

potrebno učitati u nekom od predviđenih formata kao što je navedeno o Uputama za 

korištenje sustava): 

o djeca žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida/žrtva 

Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu 

osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti 

o djeca čiji roditelji boluju od teže bolesti ili invalidnosti (70% invaliditeta), 

neizlječiva bolest – preslika dokumenta koji potvrđuje da je roditelj/skrbnik invalid 

odnosno da ima tjelesno oštećenje 

o dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja zaposlena – potvrda o zaposlenju 

HZMO oba roditelja ne starija od 30 dana 

o za dijete samohranog roditelja - dokaz o samohranosti: rodni list djeteta list ili 

izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za 

preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za 

socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje Centra za socijalnu skrb 

o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se 

dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,  

o dijete iz jednoroditeljske obitelji sa zaposlenim roditeljem – potvrda o zaposlenju 

HZMO i dokaz samohranosti: pravomoćna odluka suda o razvodu braka ili 

pravomoćno rješenje suda o povjeri djeteta na odgoj i čuvanje ili potvrda suda da 

su postupci razvoda braka i povjere na čuvanje u tijeku 

https://vrtici.e-upisi.hr/


o djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja/skrbnika ili bez odgovarajuće 

roditeljske skrbi – rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djece u 

udomiteljsku obitelj 

o djeca iz obitelji s troje djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili 

izvadak iz matice rođenih 

o djeca iz obitelji s četvero djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili 

izvadak iz matice rođenih 

o djeca iz obitelji s petoro ili više djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni 

list ili izvadak iz matice rođenih 

o djeca čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu – potvrda predškolske 

ustanove da je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu 

o djeca roditelja/skrbnika koji primaju dječji doplatak – rješenje ili potvrda o dječjem 

doplatku 

o dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen, a drugi je redoviti učenik ili 

student – potvrda o zaposlenju HZMO i uvjerenje o statusu redovnog studenta i/ili 

učenika 

o dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je redoviti učenik ili student, a drugi je 

nezaposlen – potvrda HZZ-a o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o statusu redovnog studenta i/ili učenika 

o dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su redoviti učenici ili studenti – 

uvjerenje o statusu redovnog studenta i/ili učenika za oba roditelja 

o djeca koja su zadovoljila kriterije za upis u prethodnoj pedagoškoj godini, a nalazila 

su se na listi čekanja – potvrda predškolske ustanove 

o djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list djeteta ili izvadak iz matice 

rođenih ili osobna iskaznica djeteta 

o djeca koja imaju pisanu preporuku stručnjaka (psiholog, logoped, edukator 

rehabilitator) za uključivanje u vrtić – preporuka navedenih stručnjaka 

o djeca koja imaju preporuku Centra za socijalnu skrb za uključivanje u vrtić – 

preporuka Centra za socijalnu skrb 

o djeca s teškoćama u razvoju s nalazom i mišljenjem jedinstvenog tijela 

vještačenja – preslika medicinske dokumentacije koja potvrđuje teškoću djeteta  



Upis djeteta u program predškole („mala škola“) van redovitog programa: 

 Zahtjev za upis djeteta u program predškole (dostupan na web stranici www.vrtic-

lekenik.hr i u Dječjem vrtiću Lekenik) predajete elektronskim putem na mail adresu 

vrtic.lekenik.upisi@gmail.com ili osobnim dolaskom na adresu centralnog objekta Vrtića, 

Hermanna Gmeinera 1, Lekenik. 

 Zahtjevi se predaju od 6. do 13. lipnja 2022. godine 

 Uz Zahtjev je potrebno priložiti: 

o presliku rodnog lista/izvoda iz matične knjige rođenih djeteta 

o presliku osobne iskaznice oba roditelja ili potvrdu o prijavljenom prebivalištu za 

oba roditelja i dijete 

o presliku zdravstvene iskaznice i iskaznice imunizacije djeteta 

o presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili 

teškoću u razvoju djeteta  

Podnesene prijave razmatrat će Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Lekenik, temeljem 

postupka propisanog Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Lekenik. 

Rezultati upisa u redovni program bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Lekenik i na 

web stranici www.vrtic-lekenik.hr najkasnije do 20. lipnja 2022. godine, a o rezultatima upisa 

Dječji vrtić Lekenik će izdati rješenja. 

Roditelji nezadovoljni rješenjem zahtjeva za prijem mogu izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg 

vrtića Lekenik u roku 15 dana od dana zaprimanja rješenja. 

Djeca koja su stekla pravo na upis u Dječji vrtić Lekenik temeljem prijave na ovaj Oglas, upisuju 

se u Vrtić nakon obavljenog zdravstvenog pregleda i potpisanog Ugovora, a počevši od 01. 

rujna 2022. godine. 

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole - koji je za 

roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Lekenik o cijeni, 

načinu i uvjetima financiranja smještaja u dnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću Lekenik 

od 24. veljače 2021. i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, načinu i uvjetima 

http://www.vrtic-lekenik.hr/
http://www.vrtic-lekenik.hr/
mailto:vrtic.lekenik.upisi@gmail.com
http://www.vrtic-lekenik.hr/


financiranja smještaja i dnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću Lekenik od 14. rujna 2021. 

godine. 

Za sve informacije o upisu roditelji se mogu obratiti putem mail adrese 

vrtic.lekenik.upisi@gmail.com 

 

UPRAVNO VIJEĆE  

                                                                   DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK 

PREDSJEDNICA 

                                                                                Ljilja Dolovčak Mikočević, mag.oec                                                                                                                        
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