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Na temelju članka 2. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivnju prava i 

obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića 

„Carić“, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 

2019.g.)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja na sjednici održanoj dana 18. lipnja 

2020. godine, donijelo je                                     

                                                            

 

ODLUKU  

o utvrđivanju uvjeta za rad „sezonske“ mješovite vrtićne skupine  

za pedagošku 2019./2020. godinu 

 

Članak 1. 

Dječji vrtić „Carić“, Novalja organizira za potrebe zaposlenih roditelja/skrbnika čija 

djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, upis u posebno organiziranu mješovitu vrtićnu skupinu, od 

najviše 20 djece. 

Članak 2. 

Skupina se organizira za razdoblje od 1.7.2020. godine do 31.8.2020. godine, a mogu 

je pohađati djeca starija od tri godine odnosno djeca koja najkasnije na dan 30.6.2020. godine 

navršavaju tri godine života. 

Članak 3. 

            Program rada odvijat će se isključivo u redovitom programu. 

 

Članak 4. 

Mjesečna cijena programa iznosi 520,00 kuna za roditelje/skrbnike koji imaju 

prebivalište na području Grada Novalje. 

Roditelji/korisnici usluga koji koji nemaju prebivalište na području Grada Novalje 

plaćaju punu mjesečnu cijenu usluga u iznosu od 1.500,00 kn. 

 

Članak 5. 

     Cijena se prilikom upisa plaća unaprijed bez mogućnosti umanjenja za neprisustvo. 

 

Članak 6. 

Obavijest o mogućnosti podnošenja prijave za upis djece u ovu skupinu bit će 

dostupna na mrežnoj stranici dječjeg vrtića i na oglasnoj ploči dječjeg vrtića. 

 

Članak 7. 

Rok podnošenja prijava za upis u ovu skupinu je osam dana, od dana objave obavijesti 

o upisu na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića. 
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Članak 8. 

Prednost pri upisu djece u navedeni program imat će djeca čija su oba roditelja/ 

skrbnika zaposlena. Ukoliko broj prijavljene djece za upis u ovu skupinu bude iznad 

dozvoljenog broja djece prema pedagoškom standardu za predškolski odgoj, kriterij za 

utvrđivanje prednosti biti će dijete starije životne dobi.  

 

Članak 9. 

Upis u skupinu provodit će Povjerenstvo za upise osnovano za redovite upise u dječji 

vrtić. 

Članak 10. 

S roditeljima/skrbnicima primljene djece u ovu skupinu, posebnim ugovorom će se 

definirati međusobna prava i obveze za vrijeme pohađanja dječjeg vrtića. 

 

Članak 11. 

Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči dječjeg vrtića. 

 

  

 

 

KLASA: 601-05/20-01/05 

URBROJ: 2125/41-02-20-05 

Novalja, 18. lipnja 2020.g. 

  

                                                                                         

 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                                          Ivana Kurilić, dipl.oec.  

 


