
Grad Krk, Dječji vrtić « Katarina Frankopan «                                             ( popunjava Vrtić kod zaprimanja prijave) 

ŠIFRA  

KD  

 
P R I J A V A  

 
za upis djeteta u vrtić / jaslice u _____________________ ( navesti u koji vrtić/jaslice prijavljujete dijete) 

 

 
Ime i prezime djeteta 

 

Datum, mjesto 
rođenja i OIB djeteta 

 

Broj telefona za kontakt 
 
 
 

E – mail roditelja 

 
Adresa stanovanja  
 

 

Ime i prezime oca: 
 
OIB  

Ime i prezime majke: 
 
OIB 

Zaposlen u/ Na radnom mjestu/  Br. telefona na radnom mjestu 
 
 
 
 
 
 
 

Zaposlena u/ Na radnom mjestu/  Br. telefona na radnom mjestu 
 

Na osnovi podnesene prijave za upis djeteta u vrtić, dajem izjavu : 

Mjesto prebivališta djeteta (grad/općina): (upisati )  

Mjesto prebivališta oca (grad/općina): (upisati)   

Mjesto prebivališta majke (grad/općina):  (upisati)  

Roditelj je invalid Domovinskog rata                                                                                 ( zaokružiti ) DA NE  

Dijete je iz obitelji s troje ili više malodobne djece                                                         ( zaokružiti ) DA NE  

Oba roditelja su zaposlena                                                                                                  ( zaokružiti ) DA NE  

Dijete je s teškoćama u razvoju koje su kategorizirane od mjerodavnih tijela          ( zaokružiti ) DA NE  

Dijete je samohranog roditelja ili je u udomiteljskoj obitelji                                        ( zaokružiti ) DA NE  

Dijete je u godini pred polazak u osnovnu školu                                                             ( zaokružiti ) DA NE  

Roditelj prima socijalnu pomoć,doplatak za djecu ili je teško bolestan                      ( zaokružiti ) DA NE  

Dijete je u prethodnom upisnom roku ostalo neupisano                                              ( zaokružiti ) DA NE  

ANKETA - Vrijeme dolaska  i odlaska djeteta iz  vrtića  (upisati)  
Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovoj prijavi i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te ovlašćujem vrtić da 
iste ima pravo provjeravati,obrađivati,čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima,a u svrhu sklapanja 
i  izvršenja ugovora o ostvarivanju programa predškolskog odgoja djeteta u vrtiću. 
Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

• obrazac za prijavu ( preuzeti na www:dvkf-krk.hr)  

• potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili presliku važeće osobne iskaznice djeteta  

• potvrdu o prebivalištu oba roditelja ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja; 

• rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih 

• potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u  vrtić (ne stariju od mjesec dana) 

• za dijete roditelja invalida domovinskog rata-rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata; 

• za dijete iz obitelji s troje ili više djece - rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece; 

• za djecu zaposlenih roditelja – Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana); 

• za roditelja koji je redovan učenik/student (smatrat će se da je zaposlen) - potvrdu škole/fakulteta o redovnom školovanju; 

• za djecu s teškoćama u razvoju - dostaviti mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajuće 
medicinske i druge nalaze, mišljenja  i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka; 

• za dijete samohranog roditelja- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o 
nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ( državna privremena alimentacija) ili drugu javnu 
ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete 

• za dijete u udomiteljskim obiteljima- rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb; 

• za dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći CZSS, doplatka za djecu, djeca teško oboljelog 
roditelja) - preporuka Centra za socijalnu skrb, Rješenje o pravu na doplatak za djecu ili zadnji izvadak banke na kojem je vidljiva uplata dječjeg 
doplatka ( ne starije od mjesec dana), liječnička dokumentacija i ostale potvrde kojima se dokazuju činjenice dane u prijavi 

• obrazac inicijalnog razgovora ( preuzeti na www:dvkf-krk.hr)  

• obrazac privole ( preuzeti na www:dvkf-krk.hr)  

• ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi 

 

U ___________________________                                   _____________________________ 
             ( mjesto i datum )                                                                                                                                   ( potpis roditelja ) 

 

https://dvkf-krk.hr/
https://dvkf-krk.hr/
https://dvkf-krk.hr/

