Na temelju članka 35., stavka 1., podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 4. Pravilnika o
upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga za jasličnu skupinu u sklopu
Projekta rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Carić“ ( KLASA:601-05-19-01/43
URBROJ:2125/41-02-20-02 od 4.prosina 2020.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Carić",
Novalja, uz prethodnu suglasnost Osnivača, na sjednici održanoj elektroničkim putem, dana
8. prosinca 2020.g., donijelo je

ODLUKU
O UPISU DJECE I O MJERILIMA UPISA U JASLIČNU SKUPINU U
SKLOPU PROJEKTA REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA
“CARIĆ” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/.2021.
Članak 1.
Odlukom o upisu djece i o mjerilima upisa u jasličnu skupinu u sklopu Projekta
rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2020./2021. (u
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se postupak upisa te način ostvarivanja prednosti pri upisu
djece.
Članak 2.
Upis djece vrši se za cjelodnevni jaslični (8-satni) program.
Članak 3.
Raspoloživ kapacitet dječjeg vrtića je 1 odgojno – obrazovna skupina za boravak djece
jaslične dobi.
Broj djece u skupini mora biti sukladan članku 22. Državnog pedagoškog standarda
(„Narodne novine“ broj 63/08).
Članak 4.
Javna objava za upis djece u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, objavljuje se u četvrtak, 10.
prosinca 2020.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića i mrežnoj stranici Grada
Novalje.
Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se predaje elektroničkim putem na email: info@vrtic-caric.hr.
Iznimno od prethodnog stavka, roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev putem
e-maila, isti mogu predati u papirnatom obliku (zatvoren i kuvertiran) poštom ili putem
poštanskog sandučića u dječjem vrtiću, na adresi Zeleni put 3, 53291 Novalja.
Članak 5.
U program ranog odgoja upisuju se djeca koja do 30. studenog 2020.g. navršavaju
jednu godinu života.
Djeca se upisuju u prijavljeni program ovisno o broju slobodnih mjesta i postignutom
mjestu na Bodovnoj listi.
Članak 6.
Prednost pri upisu u dječji vrtić ostvaruju djeca koja imaju prebivalište na području
Grada Novalje, od navršenih 12 mjeseci do treće godine života.
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Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području Grada Novalje sudjeluju u
plaćanju ekonomske cijene sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića
„Carić“, Novalja. Roditelji koji nemaju prebivalište na području Grada Novalje plaćaju punu
ekonomsku cijenu ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne
samouprave iz koje djeca dolaze.
Članak 7.
Na temelju Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić
„Carić“, Novalja, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Novalje 26. svibnja 2014. godine
prednost pri upisu djece u Dječji vrtić Carić ostvaruju:
-

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
Djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
Djeca s lakšim teškoćama u razvoju,
Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece,
Djeca roditelja aktivnih članova Vatrogasne zajednice Novalja.
Prednost pri upisu djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:

-

Djeca oba zaposlena roditelja ili roditelja na redovitom školovanju,
Djeca jednog zaposlenog roditelja ili roditelja na redovitom školovanju,
Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

Članak 8.
Tekst javne objave za upis djece u jasličnu skupinu u dječjem vrtiću sastavni je dio ove
Odluke.
Članak 9.
Odluku o upisu djece s pripadajućom Bodovnom listom upisane i neupisane djece
donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči dječjeg
vrtića.
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Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Kurilić, dipl.oec.
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