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        R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

   GRAD KRK 

 DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN" 

          Povjerenstvo za upis 

 

KLASA: UP/I-601-03/22-02/36 

URBROJ: 2042-1-16-01-22-1 

Krk, 25.05.2022. 

  

Na temelju čl. 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i pisanih zahtjeva roditelja/skrbnika, vezano za upis djece, 

Povjerenstvo za upise predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, 

područni vrtić BAŠKA je na sjednici  Povjerenstva za upise održanoj 25.05.2022. donijelo 

 

R J E Š E NJ E 

 

I. Popis djece koja su ostvarila pravo upisa u cjelodnevni jaslički i vrtićki program 

predškolske ustanove Grad Krk, Dječji  vrtić „ Katarina  Frankopan“, područni 

vrtić  BAŠKA: 

 

Redni broj Šifra djeteta Bodovi 

1. BA-001 33 

2. BA-005 32 

3. BA-003 17 

4. BA-002 7 

 

 

II. Popis djece koja nisu ostvarila pravo upisa/ lista čekanja u cjelodnevni jaslički 

i vrtićki program predškolske ustanove Grad Krk,  Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“,  područni vrtić BAŠKA:  

NEMA. 
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III. Popis djece koja nisu zadovoljila formalne uvjete upisa u cjelodnevni jaslički i 

vrtićki program predškolske ustanove Grad Krk,  Dječji vrtić „ Katarina 

Frankopan“, područni vrtić BAŠKA: 

 

Redni broj Šifra djeteta Bodovi 

1. BA-004 / 

 

Obrazloženje 

 

Temeljem Odluke o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023. koju je donijelo Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića, dana 17.03.2022. godine uz suglasnost Osnivača - Grada Krka, 

Klasa:601-01/21-01/02, Urbroj:2170-9-02/1-22-4 od dana 14. ožujka 2022. godine,  provedene 

su prijave za upis djece u predškolsku ustanovu Grad Krk,  Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ u 

vremenu od 02.05.-12.05.2022. godine.  

Prijave za upis provedene su temeljem čl. 9. Pravilnika o upisu u Dječji vrtić.  

Prijave su dostavljene od ovlaštenih osoba :roditelj/skrbnik. 

Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, područni vrtić Baška, zaprimio je sveukupno 5 

prijava za upis u cjelodnevni jaslički i vrtićki  program. 

Temeljem dostavljenih prijava, pravo upisa u cjelodnevni  jaslički i vrtićki program ostvarilo 

je 4 djece. 

Pravo upisa u cjelodnevni  jaslički i vrtićki program nije ostvarilo 0 djece  temeljem članka 9. 

Pravilnika o upisu. 

Formalne uvjete upisa u cjelodnevni jaslički i vrtićki program, propisane člankom 9. 

Pravilnika o Upisu u Dječji vrtić nije zadovoljilo   1 dijete. 

 

Obzirom na broj slobodnih mjesta u vrtiću i na temelju broja bodova Povjerenstvo za upise je 

odlučilo kao u izreci ovog rješenja. 

 

Uputa o pravnom lijeku 

 Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za upise Dječjeg vrtića 

„Katarina Frankopan“ u roku od 15 dana od dana dostave rješenja putem oglasne ploče, 

odnosno putem web stranice www.dvkf-krk.hr.  Žalba se predaje Povjerenstvu za upise u 

pisanom obliku, neposredno ili poštom na adresu: Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, 

Povjerenstvo za upise, Smokvik 7, 51 500 Krk.  

 

                      Predsjednik Povjerenstva za upise: 

          

       

 ___________________________________ 


