
 

Upute o e-Upisima za pedagošku godinu 2022./2023. 
 

Poštovani roditelji/skrbnici djece predškolske dobi, 

ovim putem obavještavamo vas da od 12.5. do 20.5.2022. godine počinje zaprimanje zahtjeva za upis u Dječji 

vrtić Cvrčak, putem web aplikacije Upisi u dječje vrtiće do koje dolazite putem sustava e-Građani. Sustavu 

možete pristupiti preko poveznice https://vrtici.e-upisi.hr/  
Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa koji definira broj slobodnih 

mjesta u pojedinom objektu i programu sukladno dobi djeteta. 
 

PLAN UPISA 2022/2023. 
BROJ SLOBODNIH MJESTA PREMA  

LOKACIJAMA, GODINAMA ROĐENJA DJECE I PROGRAMIMA 
 

Lokacija Godište/Program Broj slobodnih mjesta 

MO Cvrčak, Lavoslava Ružičke 2, 

Čakovec 

2020. i 2021./ jaslički redovni 20 

2019./vrtićki redovni Nema slobodnih mjesta  

2018./ vrtićki redovni 4 

2017./ vrtićki redovni Nema slobodnih mjesta 

2016./2017. (školski obveznici)/ 

vrtićki redovni 

8 

Program ranog učenja engleskog jezika 2016./2017./2018./2019. 21 

PO „Krijesnice“, Milke Trnine 13, 

Čakovec 

(smjenski vrtić i jaslice) 

2020. i 2021./smjenske jaslice sa 

tjednom izmjenom 

8 

2016. – 2019./ smjenski vrtić sa 

tjednom izmjenom 

9 

PO „Maslačak“, Josipa Bedekovića 

22, Čakovec 

2020. i 2021. / jaslički redovni 15 

2019./ vrtićki redovni 3 

2018./ vrtićki redovni Nema slobodnih mjesta 

2017. / vrtićki redovni Nema slobodnih mjesta 

2016. / vrtićki redovni Nema slobodnih mjesta 

Program ranog učenja engleskog jezika 2016./2017./2018./2019. Nema slobodnih mjesta 

Montessori program 2016. -2019. 5 

PO „Pčelice“, Zrinskih 4, Ivanovec 
2020. i 2021. / jaslički redovni 6 

2016. -2019. / vrtićki redovni 7 

PO „Stonoga“,  Maršala Tita 45,  

Novo Selo Rok 

2016. -2019. / vrtićki redovni 12 

UKUPNO  118 
Napomena: Podaci su podložni promjeni nakon točnih informacija o broju odgoda za školu školskih obveznika. 

Upute o upisima preko web aplikacije Upisi u dječje vrtiće dostupne su vam na poveznici Upisi-u-djecje-

vrtice-korisnicke-upute-roditelji (2).  

Kako bismo Vam olakšali popunjavanje koraka Inicijalni razgovor dostupan je Upitnik u word formatu (link 

za upitnik) koji prije možete popuniti i ubrzati unošenje podataka u samoj web aplikaciji. Zahtjev je moguće 

predati i bez popunjenog upitnika za inicijalni razgovor u aplikaciji Upisi u dječje vrtiće. 

Na zahtjevu za upis je obavezno odabrati barem jednu preferenciju lokacije i programa, a najviše četiri. 

Roditeljima/skrbnicima koji nemaju pristup internetu ili sustavu e-Građani u popunjavanju zahtjeva 

pomažu osobe ovlaštene kao administratori u procesu e-Upisa od 12.5. do 20.5.2022. godine od 8.00 – 18.00 

sati na adresi L. Ružičke 2, Čakovec. Mole se roditelji da se prije dolaska najave, kako bi dobili termin 

kada mogu doći. Svoj dolazak mogu najaviti na jedan od ponuđenih brojeva telefona: 390-377, 390-382 i 391-

211  ili na jednu od ponuđenih e-mail adresa: mmajdandzic@dv-cvrcak.hr; atrstenjak@dv-cvrcak.hr; 

ivukovic@dv-cvrcak.hr 

https://vrtici.e-upisi.hr/
https://dv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2022/05/Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji-2.pdf
https://dv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2022/05/Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji-2.pdf
https://dv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2022/05/UPITNIK-O-RAZVOJU-INICIJALNI.doc
https://dv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2022/05/UPITNIK-O-RAZVOJU-INICIJALNI.doc
mailto:mmajdandzic@dv-cvrcak.hr
mailto:atrstenjak@dv-cvrcak.hr
mailto:ivukovic@dv-cvrcak.hr


PONUDA PROGRAMA 

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja: 

1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM – Matični objekt i svi područni odjeli 

➢ za djecu u dobi od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu (brošura dobro je znati) 

➢ smjenske jaslice i vrtić – za djecu od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu – PO 

„Krijesnice“ (oba roditelja potvrdu o radu u smjenama od poslodavca moraju priložiti kod 

predaje zahtjeva u aplikaciji Upisi u dječji vrtić) 

2. POSEBNI I ALTERNATIVNI CJELODNEVNI PROGRAMI za djecu u dobi od tri godine do polaska u 

školu: 

MO CVRČAK, L. Ružičke 2, Čakovec 

➢ Poseban cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika (brošura engleski) 

PO „MASLAČAK“, J. Bedekovića 22, Čakovec (Martane) 

➢ Poseban cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika  

➢ Montessori program (brošura montessori) 

 

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

Ukoliko kod djeteta postoji teškoća u razvoju, mole se roditelji da kod podnošenja zahtjeva prilože nalaz i 

mišljenje o težini i vrsti invaliditeta Zavoda za vještačenje, medicinsku dokumentaciju i stručne nalaze i 

mišljenja.  

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju 

odlučuje Komisija za provedbu upisa na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima o psihofizičkom 

statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Vrtić može ponuditi. 

 

PREDNOST KOD UPISA 

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Čakovca 

(prebivalište/boravište moraju imati dijete i barem jedan roditelj u neprekidnom trajanju od najmanje 6 

mjeseci), a djeca s područja drugih općina upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta. 
 

 Roditelj/skrbnik djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić putem aplikacije Upisi 

u dječji vrtić priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: 
- za dijete roditelja/skrbnika žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata, 

- dijete oba zaposlena roditelja/skrbnika – potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje (može i preko sustava e-Građani)  

- dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem/skrbnikom - potvrdu iz elektroničke baze podataka 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (može i preko sustava e-Građani), presuda o razvodu braka ili drugi 

dokazi da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, 

- dijete samohranog zaposlenog roditelja/skrbnika – potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje (može i preko sustava e-Građani) i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list 

za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom 

uzdržavanju djeteta, 
- dijete koje živi s oba ili jednim redovnim studentom – potvrda s fakulteta o statusu redovnog studenta, 
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda 

centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće skrbi, 
- za dijete iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi – za svako dijete do 7. godine starosti rodni list,  
- za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravima na doplatak za djecu, 
- za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić – preporuka Centra za socijalnu skrb, 
- za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih 

sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinska 

dokumentacija i stručni nalazi i mišljenja. 

  

 

 

https://dv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2022/05/DOBRO-JE-ZNATI.pdf
https://dv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2022/05/brosura-engleski.pdf
https://dv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2022/05/montessori-program.pdf


POTVRDE O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU 

Roditelji/skrbnici potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu mogu priložiti kod kreiranja zahtjeva 

u aplikaciji Upisi u dječje vrtiće povlačenjem dokumenta u predviđeno polje za učitavanje dokumenta ili 

priložiti datoteku tako da istu potražite u mapama na disku svog računala. Nakon uspješnog prilaganja 

dokumenta roditelj je dužan odabrati opciju Pošalji u dječji vrtić.  

Roditelji koji u vrijeme predaje zahtjeva (od 12.5. do 20.5.) neće imati potvrdu o obavljenom 

sistematskom pregledu, moći će je donijeti osobno na inicijalni razgovor ili predati u tajništvo vrtića 

najkasnije do 25.8.2022. godine.  

 Roditelj je obvezan na inicijalni razgovor donijeti presliku iskaznice imunizacije. 

 

LISTA ČEKANJA 

Roditelji/skrbnici koji su prošle pedagoške godine (2021./2022.) predali zahtjev preko aplikacije e-

Upisi, kao i roditelji/skrbnici koji su svoje zahtjeve predali prije više od 6 mjeseci od datuma predaje zahtjeva 

za novu pedagošku godinu (12.5.2022.), ali su djeca na listi čekanja, obavezni su ove godine predati zahtjev 

za upis preko aplikacije Upisi u dječje vrtiće, te imaju pravo na dodatne bodove (moraju označiti kriterij Djeca 

koja su zadovoljila kriterij za upis u prethodnoj pedagoškoj godini, a nalazila su se na listi čekanja ) 

 

UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE 

U program predškole upisuju se djeca rođena od 1.04.2016. do 31.03.2017. god., a koja nisu 

obuhvaćena ni jednim oblikom predškolskog odgoja. 

PROGRAM PREDŠKOLE obvezan je program za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu (odnosi se 

na djecu koja ne polaze dječji vrtić) (brošura predškola) 

 Upisi u program predškole neće se provoditi preko web aplikacije Upisi u dječji vrtić, već će se zahtjev 

sa popratnom dokumentacijom moći poslati putem elektroničke pošte – info@dv-cvrcak.hr od 1.9. do 

16.09.2022.godine. (zahtjev za upis). Program će se provoditi u PO „Krijesnice“ u jednoj odgojnoj skupini. 

Uz Zahtjev za upis u program predškole treba priložiti: 

- rodni list ili izvadak iz matice rođenih, 

- potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta i presliku osobne iskaznice 

jednog roditelja iz koje je vidljivo prebivalište na području Grada Čakovca ili uvjerenje o boravištu na 

području Grada Čakovca u neprekidnom trajanju od najmanje šest (6) mjeseci 

- liječničku potvrdu 

- nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za 

vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za djecu s teškoćama  

u razvoju 

 

 

VAŽNO!!! 

Roditelji djece rođene 2021. godine, koja do 1.9.2022. neće navršiti godinu dana, kao i roditelji koji su 

propustili upisni rok u mjesecu svibnju, svoje zahtjeve za upis preko aplikacije Upisi u dječji vrtić moći će 

predati u rujnu (točne termine dobiti ćete naknadno). 

 

https://dv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2022/05/brosura-predskola.pdf
mailto:info@dv-cvrcak.hr
https://dv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2022/05/ZAHTJEV-ZA-UPIS-DJETETA-U-PROGRAM-PREDSKOLE.docx

