
                                Dječji vrtić Anđeli čuvari 
                                Cvjetno naselje 24/a 
                                20260 Korčula 
                                Tel: 020/716-864; Fax: 020/716-892 
                                e-mail: djecji.vrtic.andjeli.cuvari@gmail.com 
 
 
Poštovani roditelji, 
obavještavamo vas da će se zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Anđeli čuvari za pedagošku godinu 
2022/2023.  zaprimati od 01.04. - 30. 04. 2022. god.  
 
Pri predaji zahtjeva za upis djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 

1. DOMOVNICU I  RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O 
ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave),  

2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ 
         (obrazac Zahtjeva preuzima se u Dječjem vrtiću ili na web stranici Vrtića) 

3. INICIJALNI UPITNIK (preuzima se u Dječjem vrtiću ili na web stranici Vrtića) 

4. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA/SKRBNIKA 

5. POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG 
DJETETA PRIJE UPISA U DJEČJI VRTIĆ  

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA 

1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata  

2. za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja  

3. za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te presuda o 
razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu 

4. za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: 
rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za 
socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta 

5. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: rješenje odnosno potvrda 
Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi 

6. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz 
matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, 

7. za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb 

 
Dokumentaciju za upis djeteta možete predati: 

1. elektronskim putem na e-mail adresu: djecji.vrtic.andjeli.cuvari@gmail.com  
 

2. osobno u Dječji vrtić Anđeli čuvari svakim radnim danom od 8h do 16h 
 

3. zemaljskom poštom na adresu: Dječji vrtić Anđeli čuvari, Cvjetno naselje 24/a, 20260 Korčula 
 

Obrasci zahtjeva za upis i inicijalni upitnik dostupni su na web stranici www.dominikanke.org (rubrika 
Dječji vrtić Anđeli čuvari – dokumenti)  ili u Dječjem vrtiću. 
  
Roditelji (podnositelji zahtjeva) bit će pojedinačno obaviješteni do 15. 05. 2022. o terminu upisa putem e-
mail adrese ili broja telefona navedenih u zahtjevu za upis.   
 

s. Sara, Martina Tkalčec 
ravnateljica 

 
 


