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Temeljem članka 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga 

u Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac i članka točke 3. Javnog poziva o upisu djece rane i 

predškolske dobi u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 

2019. / 2020. na području Općine Oriovac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  „Ivančica Oriovac“ 

na 28. sjednici održanoj 31.05.2019. godine donijelo je: 

 

 

O D L U K U 

 
O rezultatima upisa djece u redovne programe Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ u 

pedagoškoj godini 2019./2020.  

 

Obrazloženje: 

Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ je u razdoblju od 13. svibnja 2019. godine do 24. svibnja 

2019. godine  zaprimao zahtjeve roditelja za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića. 

Komisija za upis djece Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ odlučila je  o zahtjevima za upis 

djece na temelju dostavljene dokumentacije. Kriteriji za upis ostvaruju se i bodovanjem 

sukladno čl. 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“. 

Temeljem članka 8. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“ pravo na upis ostvaruju djeca koje: 

- Zajedno s oba roditelja imaju prebivalište u Općini Oriovac i državljani su Republike 

Hrvatske 

- Djeca koja zajedno sa samohranim roditeljem imaju prebivalište u općini Oriovac i 

državljani su Republike Hrvatske, 

- Djeca kojima je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o 

njegovom prebivalištu, ako njegov skrbik ili udomitelj imaju prebivalište u Općini Oriovac.  

Ukoliko nema djece na listi čekanja u vrtić se mogu upisati djeca koja zajedno s roditeljima 

nemaju prebivalište u općini Oriovac.  

S obzirom da je Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ zaprimio veliki broj zahtjeva za upis u djece u 

pedagošku godinu 2019./2020. ,, Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ 

odlučilo je na temelju pristigle dokumentacije da su u Dječji vrtić upisana sva djeca čiji 

roditelji imaju prebivalište na području Općine Oriovac. Sva djeca koja imaju prebivalište 

izvan općine Oriovac nažalost nisu primljena u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“.  

 

 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

        Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“: 

       

        ___________________________ 

         (Anica Hemen) 

Oriovac, 31.05.2019. 
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