
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA 

Grad Split 
Obala kneza Branimira 17  
21000 Split

 

PODATCI O DJETETU

Prezime:

Ime:

OIB:

Spol: ▢ muško    ▢ žensko

Datum rođenja:

Predškolac: ▢ DA    ▢ NE

Mjesto rođenja:

Adresa stanovanja:

Mjesto stanovanja:

Poštanski broj:

VRTIĆ / PROGRAM

Vrtićka kuća:   ▢ DV Radost          ▢ DV Marjan          ▢ DV Cvit Mediterana          ▢ DV Grigor Vitez   

Primarni vrtić:

Primarni program:

Zamjenski vrtić:

Zamjenski program:



PODATCI O MAJCI/SKRBNICI

Prezime:

Ime:

OIB:

Mjesto stanovanja:

Status zaposlenja:
▢ u radnom odnosu   ▢ nezaposlen   ▢ invalid domovinskog rata  ▢ redovni student  
▢ izvanredni student  ▢ umirovljenik

Radna organizacija:

Broj mobitela:

PODATCI O OCU/SKRBNIKU

Prezime:

Ime:

OIB:

Mjesto stanovanja:

Status zaposlenja:
▢ u radnom odnosu   ▢ nezaposlen   ▢ invalid domovinskog rata  ▢ redovni student  
▢ izvanredni student  ▢ umirovljenik

Radna organizacija:

Broj mobitela:

PODATCI O OBITELJI

Broj djece u obitelji:

Broj djece u vrtiću: *ukoliko imate više djece koja već pohađaju vrtić upišite ispod podatke jednog od njih

Ime brata/sestre:

Prezime brata/sestre:

OIB brata/sestre:

Ime i prezime roditelja na kojeg će se 
upućivati uplatnica:

E-mail za kontakt:



OBVEZNA DOKMENTACIJA

 NAPOMENA: Dokumenti su obvezni prema važećem Pravilniku za upis 

Upitnik za roditelje 

Rodni list djeteta (izvadak iz matice rođenih)  

Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić zajedno s 
potvrdom da je dijete uredno cijepljeno 

Potvrda o prebivalištu (preslika važeće osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu ne starije od tri 
mjeseca) za majku 

Potvrdu o prebivalištu (preslika važeće osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivlaištu ne starije od tri 
mjeseca) za oca 

DODATNA DOKMENTACIJA

 NAPOMENA: Dodatnom dokumentacijom ostvarujete dodatne bodove prilikom upisa 

Djeca roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja o invalidnosti - s klauzulom 
pravomoćnosti (izvornik na uvid) 

Djeca zaposlenih roditelja: djeca oba zaposlena roditelja, djeca jednog zaposlenog roditelja, djeca samohranog 
zaposlenog roditelja, djeca iz jednoroditeljske obitelji zaposlenog roditelja, djeca čiji su roditelji redovni studenti 
ili je jedan zaposlen a drugi redovno studira - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom 
statusu roditelja odnosno potvrda o statusu redovnih studenata 

Djeca s teškoćama u razvoju koja se mogu integrirati na temelju mišljenja stručne službe: liječnička 
dokumentacija - nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 
invaliditetom i/ili odluka drugog nadležnog tijela 

Djeca samohranih nezaposlenih roditelja: vidljivo iz rodnog lista, smrtni list ili izvadak iz matice umrlih ili rješenje 
Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kad je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kad mu 
je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kad je na dugotrajnom liječenju ili na dugotrajnom izdržavnju kazne 
zatvora) ili drugi dokazi 

Djeca u udomiteljskim obiteljima: sudska odluka (ne starija od godinu dana) i rješenje Centra za socijalnu skrb o 
smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj 

Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak: rješenje o priznavanju prava na dječji doplatak (ukoliko rješenje za 
tekuću godini nije doneseno, prilaže se rješenje iz prošle godine i potvrda o predaji zahtjeva za tekuću godinu) 

Djeca iz obitelji s dvoje ili više djece: rodni listovi za svako dijete 

Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji: pravomoćna presuda o razvodu braka ili dokaz da je brakorazvodna parnica u 
tijeku ili drugi dokazi. 

Brat/sestra već upisana u predškolsku ustanovu: ime i prezime brata/sestre i OIB brata/sestre. 


