
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA
Žabička 4
KLASA: 601-02/20-03/06
URBROJ: 2125/40-03-20-02
Gospić, 18.svibnja 2020.           

Na temelju članka 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, („Narodne 
novine“ broj 10/97.,107/07.,94/13.i 98/19) te članka 15.Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica, 
Žabička 4, Gospić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica na svojoj sjednici dana 18. 
svibnja 2020. godine  donijelo je

O  D  L  U  K  U
o upisu djece rane i  predškolske dobi u programe Dječjeg vrtića Pahuljica

za pedagošku godinu 2020./2021.

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se rokovi i uvjeti upisa djece rane i predškolske dobi 
u programe Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić i područnih vrtića. Zbog okolnosti sa 
Covid-19, rokovi upisa mogu biti izmijenjeni.

Članak 2.

U Dječjem vrtiću Pahuljica, Gospić ostvaruju se sljedeći programi za djecu 
rane i predškolske dobi.
I     Redoviti program koji se ostvaruje kao: 

⦁ cjelodnevni 10-satni program u jasličkim i vrtićkim skupinama za Grad 
Gospić i Općinu Perušić, a za Općinu Karlobag u vrtićkim skupinama,

⦁ cjelodnevni 10-satni program obogaćen specifičnim sadržajem iz sporta za 
djecu od 4 godine života do polaska u školu za Grad Gospić,

⦁ cjelodnevni 10-satni program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem za 
djecu od 3 godine života do polaska u školu za Grad Gospić,

⦁ cjelodnevni 10-satni program s integriranim programom engleskog jezika za 
djecu od 4 godine života do polaska u školu za Grad Gospić,

⦁ 6-satni program za Općinu Karlobag,

⦁ poludnevni 5-satni program u vrtiću Gospić (prijepodnevni rad)
II    Programi javnih potreba

⦁ program predškole za djecu u godini prije polaska u školu za Grad Gospić, 
Općinu Perušić i Općinu Karlobag,

⦁ poludnevni 5-satni program u vrtiću Gospić za djecu s teškoćama u razvoju od 
navršene 3 godine života pa do polaska u školu.

Članak 3.
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Zahtjevi za smještaj djece u sve programe za pedagošku godinu 2020./2021. 
podnose se u vremenu od 01.-10. lipnja 2020. u tajništvu Dječjeg vrtića Pahuljica, 
Žabička 4, Gospić za  područje Grada Gospića, Općine Perušić i Općine Karlobag. 
Odluka se objavljuje putem Radio Gospića, oglasne ploče i web stranice Vrtića. Prije 
dolaska u Dječji vrtić Pahuljica molimo roditelje da se najave telefonskim putem na 
broj: 053 572-048.
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Članak 4.

U redoviti program koji počinje s radom 1.09.2020. godine i traje do 
31.08.2021. godine. Mogu se upisati sva djeca od navršene prve godine života do 
polaska u osnovnu školu. Ukoliko postoje prostorne i druge mogućnosti, prijem djece 
u vrtić vrši se  za svu djecu čiji su roditelji podnijeli zahtjeve, a ukoliko postoji veći 
interes od mogućnosti smještaja, djeca se  upisuju prema kriterijima:

⦁ djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,

⦁ djeca iz obitelji s troje ili više djece,

⦁ djeca zaposlenih roditelja,

⦁ djeca s teškoćama u razvoju,

⦁ djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje,

⦁ djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,

⦁ djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.
Program predškole počinje s radom od 01.09.2020. – 04.06.2021. i organizira 

se u trajanju od 250 nastavnih sati, a namijenjen je djeci u godini prije polaska u 
školu. 

Članak 5.

Smještaj djece u dječji vrtić koja nemaju prebivališta na području Grada 
Gospića, moguć je ukoliko ostane slobodnih mjesta nakon upisa djece koja imaju 
prebivalište na području Grada Gospića i to ukoliko jedinica lokalne samouprave na 
čijem području dijete ima prebivalište preuzme obvezu financiranja ili roditelj –
staratelj sam snosi troškove smještaja djeteta u dječji vrtić o čemu se sklapa poseban 
sporazum.

Članak 6.

Za upis djece u programe vrtića potrebno je uz popunjeni obrazac Zahtjeva za 
upis dostaviti:

⦁ potvrde o radnom statusu roditelja s prosjekom svih primanja zadnja tri 
mjeseca (za roditelja na rodiljnom dopustu prosjek plaće zadnja tri mjeseca iz 
radnog odnosa prije rodiljnog dopusta), 

⦁ rodni list djeteta (preslika),

⦁ uvjerenje o prebivalištu za dijete,

⦁ izjavu o broju članova kućanstva,

⦁ kopiju prijave mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za roditelje djeteta ( kod 
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svog Poslodavca),

⦁ roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su 
priložiti dokumentaciju kojom to dokazuju.

Za upis djece u program predškole potrebno je uz popunjeni obrazac Zahtjeva 
za upis dostaviti:

⦁ rodni list djeteta (preslika),

⦁ potvrdu nadležnog liječnika (pedijatra) o zdravstvenom stanju djeteta.

Članak 7.

Dosadašnji korisnici usluga redovitog programa potpisivanjem Izjave 
potvrđuju nastavak korištenja programa u pedagoškoj godini 2020./2021.

3

Članak 8.

Sve pristigle Zahtjeve razmatra povjerenstvo koje imenuje ravnateljica Vrtića.

Članak 9.

Izvješće o upisu ravnateljica podnosi Osnivaču uz prijedlog Odluke o upisu 
djece rane i predškolske dobi u programe Dječjeg vrtića Pahuljica za pedagošku 
godinu 2020./2021. 

Članak 10.

O rezultatima natječaja roditelji se upoznaju putem oglasne ploče vrtića 30. 
lipnja 2020. godine. Djeca primljena slijedom obavijesti upisuju se u dječji vrtić 
početkom pedagoške godine 1. rujna 2020., a djeca s liste čekanja tijekom pedagoške 
godine ukoliko postoji slobodno mjesto. 
Prije uključivanja u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan:
- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,
- obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor sa stručnim timom dječjeg vrtića,
- potpisati s dječjim vrtićom ugovor o ostvarivanju programa.
Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s 
Odlukom o sudjelovanju korisnika usluga Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić u cijeni 
cjelodnevnog 10 –satnog i poludnevnog 5 – satnog redovitog programa koju utvrđuje 
Osnivač Vrtića. Korisnici su utvrđeni iznos za smještaj djeteta dužni uplaćivati 
unaprijed za svaki tekući mjesec, a najkasnije do 10– og u mjesecu,  na žiro račun 
vrtića.
Ako korisnik ispisuje dijete iz Vrtića dužan je o tome pismeno izvijestiti tajništvo 
ustanove najkasnije 15 dana prije ispisa i podmiriti troškove korištenja programa.

Članak 11.
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Djeca kojima je odobren smještaj započinju ostvarivati programe Vrtića 1. 
rujna tekuće godine.

Članak 12.

Djeci se osigurava prijelaz iz jedne skupine u drugu skupinu o čemu se brine 
ravnateljica i stručna služba.

Predsjednica Upravnog 
vijeća

Mirjana Vrkljan 
Radošević, dr.med
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