
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD ZAPREŠIĆ 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Zaprešić, Nova ulica 10 
 

OBAVIJEST 
O PROVOĐENJU UPISA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAM PREDŠKOLE  

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.  
 
 

Pozivaju se roditelji/skrbnici (dalje u tekstu: roditelji) djece predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da podnesu 
zahtjev za upis djeteta u obvezni program predškole. 
 

Zahtjevi za upis podnose se u papirnatom obliku Dječjem vrtiću Maslačak, Ul. Hrvatske mladeži 4, Zaprešić, u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022. godine,  
za  ostvarivanje  
 

 OBVEZNOG PROGRAMA PREDŠKOLE  
- jednu godinu prije polaska u osnovnu školu; za djecu rođenu u razdoblju od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine, koja nisu polaznici redovitog 

programa dječjeg vrtića,  
- dvije godine prije polaska u osnovnu školu za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu kojoj hrvatski 

jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u 
osnovnoj školi. 

 
Za upis u program predškole roditelj podnosi sljedeću dokumentaciju: 

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac zahtjeva dostupan je u dječjem vrtiću te na mrežnim stranicama dječjeg vrtića i Grada Zaprešića) 
2. elektronički zapis ili presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o rođenju djeteta, bez obzira na datum 

izdavanja isprave 
3. elektronički zapis ili presliku uvjerenja MUP-a o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 6 mjeseci 
4. elektroničke zapise ili preslike uvjerenja MUP-a o prebivalištu oba roditelja / samohranog roditelja, ne starijeg od 6 mjeseci 
5. knjižicu imunizacije iz koje je vidljivo da je dijete uredno (redovito) cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja i/ili potvrdu liječnika o 

postojanju kontraindikacija za cijepljenje djeteta protiv određenih bolesti 
6. ostalu dokumentaciju navedenu u zahtjevu za upis djeteta u program predškole. 

 
Prije potpisivanja ugovora roditelji primljene djece obvezni su dječjem vrtiću dostaviti: 

- Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, iz koje je vidljivo 
da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić,  

- originalnu dokumentaciju na uvid (prema zahtjevu dječjeg vrtića). 
 

Provedba programa predškole organizirat će se u jednoj skupini u DV Maslačak.  U slučaju većeg broja prijavljene djece i potrebe ustroja dviju ili više 
skupina, program će se organizirati i u DV Vrtuljak. 
 
 
KLASA: 601-01/22-01/11      
URBROJ: 238-33-05/1-22-2    
Zaprešić, 6. svibnja 2022.            Pročelnica Upravnog odjela 
              za društvene djelatnosti: 
              Sandra Sabol Valenčak, dipl.oec.  
 

 


