
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA 

U DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK MARIJA BISTRICA 

 Podnosim Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Pušlek Marija Bistrica u pedagoškoj godini 

2021./2022. 

 

Podaci o djetetu:  

Prezime i ime   

Datum rođenja   Spol M Ž 

Mjesto rođenja   

Adresa stanovanja   

Telefon (kućni)   

 

Podaci o roditeljima: OTAC MAJKA 

Prezime i ime     

Adresa stanovanja   

Mjesto zaposlenja  

(naziv tvrtke i adresa) 
    

Radno vrijeme od - do       

Telefon na radnom mjestu     

Mobilni telefon     

              

Ukoliko imate djecu koja već pohađaju Dječji vrtić Pušlek upišite njihova imena i prezimena  

 Ime i prezime 

1.  

2.  

 

Razvojni status djeteta koje prijavljujete za upis (molimo zaokružite ili stavite X ispred odabranog odgovora):  

 1. uredna razvojna linija 

 2. dijete s teškoćama u razvoju 

 3. druge specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe djeteta (alergije, posebna prehrana, kronična 

oboljenja i sl.) 

Napomena: Za djecu s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti dokumentaciju kojom je utvrđena teškoća 

(vještačenje stručnog povjerenstva socijalne skrbi ili nalaz i mišljenje specijaliziranih stručnjaka) 



Roditelj/skrbnik dužan je prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti dokumentaciju kojima se dokazuju  
činjenice bitne za ostvarivanje prednosti kod upisa: 

1. Za dijete roditelja invalida Domovinskog rada: Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata 

2. Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: Dokaz 

3. Za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje 

odnosno potvrdu Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez 

odgovarajuće roditeljske skrbi 

4. Za roditelje iz obitelji s troje ili više malodobne djece: Za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list 

ili izvadak iz matice rođenih 

5. Za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: Rodni list ili izvadak iz matice rođenih 

6. Za roditelje koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu 

 

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da sam informiran/a i obaviješten/a o obradi, zaštiti i 
pravima vezanih uz obradu mojih osobnih podataka i osobnih podataka mojeg djeteta.  

      Potpis podnositelja zahtjeva: ______________________ 

 
Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u Zahtjevu i priloženoj 

dokumentaciji točni i potpuni te ovlašćujem vrtić da iste ima pravo provjeriti, 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 programa predškolskog odgoja djeteta u vrtiću. 

 

      Potpis podnositelja zahtjeva: ______________________ 

PRILOZI ZAHTJEVU: 

1. Preslika rodnog lista djeteta 

2. Preslika osobne iskaznice za oba roditelja 

3. Potvrda o zaposlenju za oba roditelja 

4. Ostali dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti kod upisa 

 

 

U Mariji Bistrici, ________________.    

        Potpis podnositelja zahtjeva: 

       ________________________ 


