REPUBLIKA HRVATSKA
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CITTA DI POREČ-PARENZO
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KLASA: 601-02/15-01/14
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Poreč-Parenzo, 17. travanj 2015.
Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni
glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je dana 17.
travnja 2015. godine, donio
IZMJENE I DOPUNE OBVEZNIH UPUTA ZA IZRADU PRAVILNIKA
O UPISU DJECE U DJEČJE VRTIĆE
Članak 1.
U Obveznim uputama za izradu pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće („Službeni
glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/14), u članku 2.:
- iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Izuzetno, za dječje vrtiće koji se nalaze na području Općine Tar-Vabriga, roditelji i
dijete mogu imati prebivalište i na području druge jedinice lokalne samouprave ako Općina
Tar-Vabriga ima saznanja da takvi roditelji žive u zajedničkom kućanstvu na području Općine
Tar-Vabriga, o čemu izdaje potvrdu.“
- stavak 3. postaje stavak 4.
- stavak 4. postaje stavak 5.
- iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7 i 8. koji glase:
- stavak 6.:
„Djeca koja tijekom pedagoške godine ispune uvjete za prijem u dječji vrtić s obzirom
na svoju životnu dob (navršena jedna godina za prijem u jaslice i tri godine za prijem u vrtić) i
nalaze se na Listi reda prvenstva, bit će primljena u dječje vrtiće kada ispune uvjete za prijem,
ukoliko u dječjim vrtićima bude slobodnih mjesta.“
- stavak 7.:
„Ako su sva djeca s Liste reda prvenstva upisana u dječje vrtiće, a u dječjim vrtićima
ima još slobodnih mjesta, upisati se mogu i djeca čiji su roditelji podnijeli zahtjev za upis
djeteta u dječji vrtić nakon provedenog postupka upisa, ukoliko ispunjavaju uvjete određene
prethodnim stavcima.“
- stavak 8.:
„Djeca iz prethodnog stavka mogu se upisivati u dječje vrtiće do sve do objave novog
Poziva za upis djece u dječje vrtiće.“
Članak 2.
U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi: „Molbe za upise djece u dječje vrtiće tijekom
pedagoške godine razmatra Povjerenstvo koje i donosi odluke o upisu.“

Članak 3.
U članku 7. iza riječi: „naobrazbe“ dodaje se tekst : „i točan iznos učešća roditelja u
mjesečnoj cijeni vrtića i jaslica,“.
Članak 4.
U članku 9. iza riječi: „Uputa“ dodaje se tekst: „
 potvrda Općine Tar-Vabriga (vezano uz članak 2. stavak 3. ovih Uputa).“
Članak 5.
U članku 11. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Zapisnike vode i izrađuju tajnici
predškolskih ustanova kojih je osnivač Grad Poreča-Parenzo.“
Članak 6.
U članku 21. stavku 1. u Tablici,
- tekst pod rednim brojem 3. mijenja se i glasi:
3. djeca koja žive s oba roditelja ili skrbnika, oba roditelja/skrbnika rade
- iza rednog broja 13. dodaju se redni brojevi 14., 15. i 16. i tekst koji glasi:
14. djeca koja žive s oba roditelja ili skrbnika, jedan roditelj/skrbnik radi
15. dijete koje ima brata/sestru blizanca
djeca koja žive s oba roditelja ili skrbnika, jedan roditelj/skrbnik je na
16. roditeljskom dopust do treće godine života djeteta za dijete za koje se
traži upis u vrtić
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Članak 7.
U članku 22.:
- stavku 1. iza riječi: “bodovan“ briše se tekst: “s maksimalno 8 bodova“, iza riječi:
“bodovanje“ dodaje se tekst: „i broj bodova“.
- iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: “Djeca koja ne dobiju bodove na
motivacijskom razgovoru (nula bodova) primit će se u ovu ustanovu nakon što budu
primljena djeca koja su na motivacijskom razgovoru dobila bodove.“
- iza novog stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Prednost pri upisu imaju djeca koja su talijanske narodnosti i čija oba roditelja ili
jedan roditelj su talijanske narodnosti.“
- stavak 2. postaje stavak 4.,
- u stavku 4. iza riječi „djeca“ briše se tekst i dodaje novi tekst koji glasi: „čiji
najmanje jedan roditelj je talijanske narodnosti.“
Članak 8.
U članku 28. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi: „Prelazak djece iz jednog
dječjeg vrtića u drugi dječji vrtić moguće je odobriti temeljem odluke Povjerenstva samo ako
za to postoje opravdani razlozi (preporuka stručnjaka, promjena mjesta stanovanja,
povezivanje s obitelji i slično), a u suprotnom potrebno je prijaviti se na redovni Poziv za
upise djece u dječje vrtiće.“
Članak 9.
Upravna vijeća dječjih vrtića dužna su donijeti Izmjene i dopune Pravilnika o upisima
u dječje vrtiće u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja ovih Izmjena i dopuna Obveznih
uputa za izradu pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće i dostaviti ih na uvid Gradu PorečuParenzo, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Dječji vrtići dužni su obavijestiti Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb
i zdravstvenu zaštitu o danu stupanja na snagu Izmjena i dopuna Pravilnika iz prethodnog
stavka.
Članak 10.
Ove Izmjene i dopune Obveznih uputa za izradu pravilnika o upisu djece u dječje
vrtiće stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada PorečaParenzo“.
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