
 

OBAVIJEST 

o upisu djece rane i predškolske dobi u DV Cipelica i program predškole 

za pedagošku godinu 2022./2023. 
 

1.) Zahtjevi za upis od strane roditelja zaprimali bi se preko sustava e-Građani sa 

vjerodajnicom sigurnosne razine 2 (web aplikacija Upisi u dječji vrtić) od 12. 05. 2022. 

do 20. 05. 2022.  

 

U slučaju poteškoća sa predajom zahtjeva preko platforme e-Građani ili ako roditelji/ 

skrbnici nemaju pristup internetu, roditelji/skrbnici mogu doći osobno u Tajništvo Dječjeg 

vrtića Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec svakim radnim danom od 12. 05. 2022. do 20. 05. 

2022. uz  prethodni kontakt na e-email: upisi@dv-cipelica.hr radi dobivanja  željenog 

termina osobnog dolaska. 

 

Ako im je prilikom popunjavanja zahtjeva kod kuće potrebna pomoć, roditelji/skrbnici 

također mogu i telefonski kontaktirati službu Dječjeg vrtića Cipelica, na brojeve telefona: 

314-757 i 500-797.  
 

Zaključavanje zahtjeva je 21.05.2022. godine. 
 

2.) Pravo i prednost upisa i sufinanciranja boravka u Dječjem vrtiću Cipelica ostvaruju djeca čiji 

roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Čakovca.  

 

U ped. godini 2022./2023. upisuju se djeca slijedećeg godišta: 

• za jaslice – 2020. i 2021. 

• za vrtić –2016., 2017., 2018. i 2019. 

 

U jasličke programe može se upisati dijete koje do 01. rujna 2022. godine navrši 1 godinu života. 

 

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. prosinca 2022. godine navrši 3 godine. 
 

U program predškole upisuju se djeca rođena od 01.04.2016. do 31.03.2017. god., a koja nisu 

obuhvaćena ni jednim oblikom predškolskog odgoja. Upisi za predškolu neće se provoditi preko web 

aplikacije Upisi u dječji vrtić, već će se zahtjev sa popratnom dokumentacijom moći poslati putem 

elektroničke pošte – info@dv-cipelica.hr od 01.09. do 17.09.2022. Zahtjev se nalazi na web stranici 

www.dv-cipelica.hr 
 
 3.) Komisija za upise od 22.05. do 05.6.2022. provodi evaluaciju i obradu zahtjeva.            

Komisija za upise moći će u tom periodu otključati aplikaciju za roditelje ukoliko prilikom 

evaluacije uoči neke nelogičnosti i putem e-maila koji su roditelji naveli u zahtjevu zamoliti 

ih da naprave dopune ili izmjene. 
 

4.) Lista reda prvenstva objavila bi se 06.06.2022. godine na web stranici www.dv-cipelica.hr 

i na ulaznim vratima matičnog objekta i područnih odjela, a prikazivala bi OIB djeteta sa 

ostvarenim bodova te iskazane slobodne smještajne kapacitete ukoliko ih bude. 
 
     5.) Prigovori na listu reda prvenstva u pisanom obliku, zaprimali bi se do 14.06.2022. godine           

na e-mail: info@dv-cipelica.hr 
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6.) Konačne liste sa šifrom djeteta bi se objavile 20.06.2022. na web stranici www.dv-

cipelica.hr i na ulaznim vratima matičnog objekta i područnih odjela sa OIB-om djeteta i 

brojem ostvarenih bodova te datumom i vremenom inicijalnog razgovora. 
 

7.) Inicijalni razgovori obavljali bi se od 24.06.2022. do 30.06.2022. sa roditeljima 

novoupisane djece, na kojima bi stručni suradnici kroz obrazac za inicijalni razgovor prikupili 

podatke o razvoju djeteta. Na inicijalni razgovor roditelji donose i liječničku potvrdu i 

presliku iskaznice imunizacije. Liječničke potvrde za novoupisanu djecu koje roditelji nisu 

dostavili na inicijalnom razgovoru, potrebno je dostaviti tajništvo Dječjeg vrtića Cipelica, 

Vukovarska 15, Čakovec, najkasnije do 25.08.2022. kada je zadnji rok za preuzimanje 

suglasnosti o fotografiranju, izjave o dovođenju/odvođenju djeteta, ugovora i rješenja o upisu. 
 

8.) Ugovore, suglasnosti o fotografiranju i izjave o dovođenju i odvođenju djeteta roditelji 

preuzimaju u tajništvu Dječjeg vrtića Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec nakon objave 

konačne liste - od 20.06.2022. 
 
 

 

Pozivamo vas na DANE OTVORENIH VRATA OD 09. 05. 2022. DO 13. 05. 2022. U 

VREMENU OD 10:00 DO 12:00 SATI U SVE OBJEKTE DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA. 

http://www.dv-cipelica.hr/
http://www.dv-cipelica.hr/

