
 
 

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97,107/07, 94/13 i 98/19 ), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe 

(„Narodne novine“ broj  63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole 

(„Narodne novine“ broj 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj 

elektroničkim putem  dana 20. siječnja 2022. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o provođenju postupka upisa djece u program predškole  

za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

Članak 1. 

 Ovom odlukom utvrđuje se postupak upisa djece u program predškole Dječjeg vtića „Carić“, 

Novalja (u daljnjem tekstu: dječji vrtić) za pedagošku godinu 2021./2022.g. za djecu koja nisu 

obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.  

 

Članak 2. 

            Upisi u program predškole za 2021./2022.g. ostvarivat će se od  24. siječnja 2022.godine do 

zaključno 27. siječnja 2022.godine u vremenu od 09,00 do 11,00 sati u Dječjem vrtiću „Carić“.  

 

Članak 3. 

              Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu 

obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. 

 

Članak 4. 

            Pohađanje predškole je besplatno, te će se odvijati u periodu od 1. veljače 2022.godine do 31. 

svibnja 2022.godine. 

 

Članak 5. 

              Zahtjev za upis u program predškole ispunjava se na obrascima kojeg roditelji mogu preuzeti 

kod stručnog suradnika - pedagoga ili na mrežnim stranicama. Uz zahtjev je potrebno priložiti 

slijedeću dokumentaciju u preslici:  

 

- izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete 

- potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji 

vrtić 

- nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u 

razvoju. 

 

Članak 6. 

             Dječji vrtić izdaje potvrdu o upisu djeteta u program predškole.  

 

Članak 7. 

    Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Upravnog vijeća, a 

objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“. 

 

 

KLASA: 601-02/22-05/58 

URBROJ: 2125-41-02-22-01 

Novalja, 20. siječnja 2022.  

 

Predsjednica Upravnog vijeća  

Ivana Kurilić, dipl.oec.  


