
DJEČJI VRTIĆ RUNOVIĆ 
21261 RUNOVIĆ 

OBAVIJEST 
O UPISU DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  

 
Pozivaju se roditelji ili staratelji djece predškolske dobi, da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić Runović. 
Zahtjevi za upis podnose se od 17. svibnja do 31. svibnja 2021. godine u vremenu od 10,00 – 12,00 sati 
u prostorima Dječjeg vrtića Runović za program:  
 

-  REDOVNOG 6 SATNOG PROGRAMA  -  za djecu od navršenih 3 godine života do polaska u  
osnovnu školu. 

 

 

ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ RODITELJ PREDAJE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 
 

1. zahtjev za upis (preuzeti u vrtiću) 
2. presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o 

rođenju djeteta, 
3. Potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, 
4. preslike osobnih iskaznica oba roditelja/ samohranog roditelja, 
5. potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja, 
6. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu. 

 
ZA DJECU KOJA OBNAVLJAJU UPIS POTREBAN JE SAMO POPUNJEN ZAHTJEV ZA UPIS 

 

NEPOTPUNI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE U VRTIĆ NEĆE BITI UZETI U RAZMATRANJE 
Prednosti pri upisu imaju djeca: 

1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, 
2. djeca koja su pohađala Dječji vrtić Runović u prošloj pedagoškoj godini 
3. djeca zaposlenih roditelja, 
4. djeca samohranih roditelja, 
5. djeca iz obitelji s troje ili više djece, 
6. djeca u godini prije polaska u školu. 

Tražene dokumente prema navedenim kriterijima (dokumentirati) radi određivanja prednost pri upisu. 
 

Nakon upisa svih zainteresiranih s područja jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi, po istim se 
kriterijima upisuju djeca iz ostalih općina do popune kapaciteta vrtića.  
 

Rezultati upisa djece biti će dostavljeni roditeljima/starateljima djece do 30. lipnja 2021. godine. Roditelj ili 
staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana 
od oglašavanja rezultata. 
 

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni programa mjesečno je 350,00 kuna za prvo dijete, za drugo 175,00 
kuna, a za treće besplatno sukladno odluci Općinskog vijeća. 
 

KLASA:      601-04/21-01-07 
 URBROJ:   2129/09-1-21-01 

 
 

Runović, 12.05.2021. godine 
                                                                                                    DJEČJI VRTIĆ RUNOVIĆ 


