
 
 
KLASA: UP/I-034-02/20-01/01 
URBROJ:2144/04-54-61-01-20-07 
Kršan, 05. svibnja 2020. 
 

Temeljem članka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanu, članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Kockica 

Kršan te članka 7. stavak 3. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Kockica Kršan, Dječji vrtić 

Kockica Kršan donosi: 

  

O B A V I J E S T 
o upisu djece u Dječji vrtić Kockica za pedagošku godinu 2020./2021. 

 
 
Dječji vrtić Kockica primati će Zahtjeve za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 
 

od 05. svibnja do 19. svibnja 2020. godine 
 

Potrebnu dokumentaciju za upis roditelji mogu preuzeti u Centralnom vrtiću u Kršanu radnim danom od 08:00 do 

14:00 sati ili sa mrežnih stranica Vrtića https://vrtic-kockica-krsan.hr/upisi/.  

U vrijeme objavljenom za predaju Zahtjeva za upis roditelji mogu ispunjeni Zahtjev za upis zajedno s potrebnom 
dokumentacijom dostaviti osobno u Centralni vrtić u Kršanu radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ili uputiti 

elektroničkom poštom na e-mail: upisi.kockica@gmail.com.  

Prilikom zaprimanja Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku za javnu objavu podataka.  

  
Upisi se provode za redoviti cjelodnevni ili poludnevni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a 

prema vrsti programa Zahtjev za upis možete podnijeti za : 
 
1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA („vrtić“; djeca od navršene 3. godine života do polaska u 

osnovnu školu), u objektima u Kršanu i Potpićnu 
 

2. PROGRAM RANOG ODGOJA (jaslice; djeca od navršene 1. do 3. godine života), u područnom odjeljenju 
u Potpićnu 

 
Privremena rang lista biti će objavljena  22. svibnja 2020.g. na mrežnim stranicama Vrtića i oglasnim 

mjestima Vrtića i na mrežnim stranicama Osnivača. 
Rok za prigovore na Listu reda prvenstva je 8 dana od dana objave. 
Prigovor se upućuje pismenim putem Upravnom vijeću Vrtića. 
 

Više informacija o načinu podnošenja prijava, ostvarivanju prednosti za upis i postupku upisa mogu se pronaći na 
mrežnim stranicama Vrtića  https://vrtic-kockica-krsan.hr/upisi/, na broj telefona 052 383 241  ili putem e-maila 
upisi.kockica@gmail.com 
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NAPOMENA: 
 
ZBOG IZVANREDNIH OKOLNOSTI POSTOJE PROMJENE U NAČINU DOBAVLJANJA I DOSTAVLJANJA OBVEZNE 
DOKUMENTACIJE.  
ZBOG TOGA VAS MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE OBAVIJEST O UPISU KAO I UPUTE O NAČINU PRIBAVLJANJA 
DOKUMENTACIJE TE SE PONAŠATE SUKLADNO NAVEDENOM: 
 

1. NAČIN PREUZIMANJA ZAHTJEVA ZA UPIS, OBRASCA ZA INICIJALNI RAZGOVOR, OBRASCA O STOMATOLOŠKOM 
PREGLEDU DJETETA TE PRIVOLE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA: 
 

Potrebnu dokumentaciju za upis roditelji mogu preuzeti sa stanica Vrtića https://vrtic-kockica-krsan.hr/upisi/ ili dobiti u 
Centralnom vrtiću u Kršanu. 

U slučaju osobnog preuzimanja potrebne dokumentacije za upis u Centralnom vrtiću u Kršanu poštivati će se protokoli 
protuepidemijskih mjera istaknuti na ulaznim vratima Vrtića 

Preporučamo da tom prilikom ne dovodite dijete u Vrtić. 

2. NAČIN DOSTAVLJANJA  ZAHTJEVA ZA UPIS 
 

U vrijeme objavljenom za predaju Zahtjeva za upis roditelji mogu ispunjeni Zahtjev za upis zajedno s potrebnom 
dokumentacijom uputiti elektroničkom poštom na e-mail: upisi.kockica@gmail.com  ( ili dostaviti osobno u Centralni vrtić u 
Kršanu. 

U slučaju osobnog dostavljanja Zahtjeva u Centralni vrtić u Kršanu, poštivati će se protokoli protuepidemijskih mjera 
istaknuti na ulaznim vratima Vrtića. 

Prilikom zaprimanja Zahtjeva za upis roditelji će putem e-maila dobiti šifriranu oznaku za javnu objavu podataka. 
Preporučamo da tom prilikom ne dovodite dijete u Vrtić 
 
Ukoliko roditelji Zahtjev upute elektroničkom poštom, na e-mail s kojeg su uputili Zahtjev za upis, dobit će šifriranu 

oznaku za javnu objavu podataka. 
 
Ukoliko roditelji ne dobiju šifriranu oznaku za objavu do 20. svibnja 2020. mogu se obratiti na 052/383-241. 

 
3. NAČIN PREUZIMANJA POTVRDE O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU DJETETA: 

 
Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda nadležnog liječnika) i kalendar 

cijepljenja možete zatražiti telefonski kod nadležnog pedijatra ili obiteljskog liječnika. 
Potvrde iz ordinacija u Potpićnu i Labinu preuzeti će zdravstvena voditeljica Vrtića, a za djecu koja nisu pacijenti 

navedenih ordinacija, potvrdu dostavljaju roditelji samostalno. 
 
4. NAČIN PREUZIMANJA POTVRDE O PREBIVALIŠTU DJETETA: 

 
Za dijete koje ne posjeduje važeću osobnu iskaznicu roditelj dostavlja Uvjerenje o prebivalištu djeteta. 
Uvjerenje o prebivalištu djeteta može se preuzeti: 

• putem web stranice e-Građanin (uz plaćanje propisanih pristojbi od 20 kn) ili 

• ukoliko ispunite ovu suglasnost za preuzimanje Uvjerenja o prebivalištu od PP Labin   i priložite dokumentaciji za 
upis, Uvjerenje o prebivalištu roditelja ili djeteta,  zatražiti će u vaše ime službena osoba Vrtića. 
 

5. NAČIN PREUZIMANJA ELEKTRONIČKOG ZAPISA O STAŽU  KOD NADLEŽNE SLUŽBE HRVATSKOG ZAVODA ZA 
MIROVINSKO OSIGURANJE U LABINU: 
 
U dogovoru s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Ispostava Labin, (HZMO) roditelji mogu dobiti 

Elektronički zapis o stažu na slijedeći način: 

• putem web stranice e-Građanin ili 

• putem e-maila pula@mirovinsko.hr 
Ukoliko nemate mogućnosti pribavljanja Elektroničkog zapisa o stažu na dva gore navedena načina,  molimo da nazovete 
HZMO, Ispostava Labin na broj telefona 880-480. 

 
6. POTVRDU O STOMATOLOŠKOM PREGLEDU DJETETA MOGUĆE JE DOSTAVITI NAKNADNO ( do 1. rujna 2020. ili 

ovisno o epidemiološkoj situaciji i kasnije) 
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