
DJEČJI VRTIĆ „SIBINJ“ 
TRG KRALJA TOMISLAVA 7 
35252 SIBINJ 
UPRAVNO VIJEĆE 

Sibinj, 28. kolovoza 2020. 

Na temelju članka 20. i 35. stavak 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(NN 10/97, 107/07 i 947139, članka 3. stavak 1., članka 15. i 40. stavak 17. Statuta dječjeg 
vrtića „Sibinj“ te članka 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga dječjeg vrtića „Sibinj“, Upravno vijeće dana  28. kolovoza 2020. na svojoj 6. sjednici 
donosi 

PLAN UPISA DJECE 
U DJEČJI VRTIĆ „SIBINJ“ 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. 

Članak 1. 

U pedagošku godinu 2020./2021. u Dječji vrtić „Sibinj“ (dalje u tekstu: Vrtić) na adresi Trg 
kralja Tomislava 7, biti će upisano 54 djece sukladno odluci Upravnog vijeća uz suglasnost 
Osnivača i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 
90/10). 

Članak 2. 

Uz ispunjen obrazac zahtjeva za upis roditelji/skrbnici obavezno prilažu preslike 
dokumentacije: 

1. Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih,
2. Domovnica djeteta
3. Uvjerenje o prebivalištu djeteta
4. Uvjerenje o prebivalištu roditelja/skrbnika ili potvrdu o stalnom ili privremenom

boravku za djecu roditelja/skrbnika s prebivalištem na području drugih gradova i
općina, odnosno djecu roditelja/skrbnika koji nisu državljani RH ( ne starije od mjesec
dana)

5. Knjižica cijepljenja djeteta
6. Osobne iskaznice roditelja/skrbnika
7. Liječničko uvjerenje / potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta/

zdravstvenoj sposobnosti djeteta

Članak 3. 

Dječji vrtić prije upisa daje obavijest- javnu objavu upisa djece. 
Javna objava upisa- obavijest u Dječji vrtić objavljuju se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 
„Sibinj“ i na mrežnoj stranici Općine Sibinj http://www.sibinj.hr . 
Rok za podnošenje zahtjeva ne može biti kraći od 15 dana. 

http://www.sibinj.hr/


Rezultati upisa djece u dječji vrtić „Sibinj“ objavljuju se na mrežnoj stranici Općine Sibinj i na 
oglasnoj ploči vrtića. 

Članak 4. 

Postupak upisa djece u program Dječjeg vrtića „Sibinj„ provodi Upravno vijeće vrtića te 
donosi odluku o upisu djece u redovan program dječjeg vrtića. 

Članak S. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na mrežnoj stranici Općine Sibinj 
i oglasnoj ploči dječjeg vrtića. 

EĆA 
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