
Obavijest o upisu djece u dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje za 

2021./2022. pedagošku godinu 

  Pozivaju se roditelji koji žele upisati dijete u Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje u 

pedagoškoj 2021./22. da mogu predati Zahtjev za upis i ostalu dokumentaciju 

u razdoblju od 01.06.2021.do 10.06.2021. godine, osobno u vrtiću ili putem 

preporučene pošte na adresu: Popa Marka Mesića 2,Brinje. 

     Zahtjev za upis  moguće je preuzeti na Internet stranicama vrtića ili osobno u 

vrtiću. 

     Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj obavezno prilaže sljedeće dokumente: 

-Presliku rodnog lista i domovnicu djeteta neovisno o datumu izdavanja 

-Uvjerene o prebivalištu djeteta i roditelja (MUP) ili preslike osobnih iskaznica 

-Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o 

trenutačnom zaposlenju, potvrdu škole/fakulteta o statusu redovnog 

učenika/studenta, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva za 

upis. 

-Ostale dokumente navedene na obrascu zahtjeva kojima se dokazuju 

činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu. 

     Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. 

   Za sve ostale informacije roditelji/skrbnici mogu se obratiti na broj telefona 700- 

857, te na mail adresu vrtića: djecji.vrtic.tratincica@gs.t-com.hr 

  



IME I PREZIME:   

ADRESA:   

 

Zahtjev za upis djeteta u  

dječji vrtić „Tratinčica“Brinje za pedagošku 2021./2022. godinu 
 

 
 

IME   PREZIME        
SPOL    M   /   Ž 

DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA   MJESTO ROĐENJA   

ADRESA STANOVANJA   GRAD/OPĆINA   

PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE   

Ima li brata/sestru već upisane u dječji vrtić    DA   /   NE   (ZAOKRUŽITI), naziv skupine:   

 

A) uredna razvojna linija 

B) dijete s teškoćama u razvoju 

Orijentacijska lista vrste teškoća (ZAOKRUŽITI, MOGUĆE VIŠE ODABIRA) 

a) oštećenja vida 
b) oštećenja sluha  
c) poremećaji govorno –glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju 
d) tjelesni invaliditet 
e) intelektualne teškoće (sindromi…) 
f) poremećaji u ponašanju uvjetovani organskim faktorima, ADHD 
g) poremećaj socijalne komunikacije; poremećaj iz autističnog spektra; autizam  
h) postojanje više vrsta i stupnjeva teškoća u psihofizičkom razvoju 

Dijagnostički postupak za utvrđivanje teškoća (ZAOKRUŽITI) 

a) vještačenjem stručnog povjerenstva socijalne skrbi (  godine) 

b) nalazom i mišljenjem specijalizirane ustanove (KOJE)  

c) nalazom i mišljenjem ostalih stručnjaka (KOJIH)   

Rehabilitacijski postupak     dijete je u tretmanu?    DA   /   NE   (ZAOKRUŽITI) 

 ustanove i vrste tretmana   

C) posebne zdravstvene potrebe djeteta (alergije, posebna prehrana, kronična oboljenja, epilepsija, astma, 

febrilne konvulzije i drugo) 

(KOJE)   

  

OIB            DRŽAVLJANSTVO   

PODACI O DJETETU 

RAZVOJNI STATUS DJETETA (ZAOKRUŽITI) 



 
 
 

MAJKA  

IME   PREZIME   

DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA   MJESTO ROĐENJA   

OIB            DRŽAVLJANSTVO  

ADRESA STANOVANJA   GRAD/OPĆINA   

PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE: ADRESA    

KONTAKT: TELEFON, MOBITEL, E-MAIL   

ZAPOSLENA    DA   /   NE    (ZAOKRUŽITI),   NAZIV I ADRESA POSLODAVCA   

KONTAKT NA RADNOM MJESTU: TELEFON, MOBITEL, E-MAIL   

ZANIMANJE I STRUČNA SPREMA   RADNO VRIJEME   

OTAC  

IME   PREZIME   

DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA   MJESTO ROĐENJA   

OIB            DRŽAVLJANSTVO  

ADRESA STANOVANJA   GRAD/OPĆINA   

PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE: ADRESA    

KONTAKT: TELEFON, MOBITEL, E-MAIL   

ZAPOSLEN    DA   /   NE    (ZAOKRUŽITI),   NAZIV I ADRESA POSLODAVCA   

KONTAKT NA RADNOM MJESTU: TELEFON, MOBITEL, E-MAIL   

ZANIMANJE I STRUČNA SPREMA   RADNO VRIJEME   

 

 

 
1. IME   PREZIME    

DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA    

PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE: ADRESA    

 

2. IME   PREZIME    
DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA    

PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE: ADRESA    

 

3. IME   PREZIME    
DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA    

PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE: ADRESA    

 

4. IME   PREZIME    
DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA    

PODACI O RODITELJIMA / SKRBNICIMA  

PODACI O OSTALOJ MALODOBNOJ DJECI 



PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE: ADRESA    

 
 
 
 

OSNOVNA DOKUMENTACIJA  

- preslika djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih 

 -dokaz da dijete ima prebivalište na području Općine Brinje 

 -preslike osobnih iskaznica oba roditelja 

-potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju 

roditelja ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja prijave za upis 

 - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti djeteta (donijeti tjedan dana prije upisa u vrtić) 

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA 

- za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja 

socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka  

- za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave za upis, 

presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu 

kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete  

- za dijete u udomiteljskoj obitelji - rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji  

- za dijete zaposlenih roditelja - potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o 

trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave za upis  

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u 

obitelji  

- za dijete roditelja koji prima dječji doplatak - rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o 

pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.  

 

IZJAVE ZAPRIMLJENE NAKON ROKA ZA PREDAJU I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI NITI BODOVATI. 
PREDAJOM ZAHTJEVA DIJETE NIJE UPISANO U DJEČJI VRTIĆ – DIJETE JE UPISANO U VRTIĆ U TRENUTKU KAD 
RODITELJ POTPIŠE UGOVOR S DJEČJIM VRTIĆEM. 
DJEČJI VRTIĆ ZADRŽAVA PRAVO RASPOREDA DJETETA U SKUPINE. 
 

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i 
potpuni te ovlašćujem vrtić da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih 
podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa 
predškolskog odgoja djeteta u vrtiću. 

 

U Brinju, dana  _____________    Potpis podnositelja zahtjeva: 

        _________________________  

 

PRILOŽENA DOKUMENTACIJA (ZAOKRUŽITI) 


