Dječji vrtić Zvjezdica mira
Dr. Frana Kresnika 8
51 000 RIJEKA
KLASA: 601-02-22-03
URBROJ: 2170/01-54-01-21-02-04

Na temelju članka 20., stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka
41.Statuta Dječjeg vrtića Zvjezdica mira uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće na sjednici 07.03.2022. donosi

ODLUKU PLANA
O REDOVITOM UPISU DJECE U VRTIĆ
ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU
Članak 1.
(1) Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2022./2023. pedagošku godinu kao i način ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Zvjezdica mira.
(2) Prijave za upise (inicijalni razgovor) provodit će se poštivajući epidemiološke uvjete koje je propisao Hrvatski
zavod za javno zdravstvo vezano za javne predškolske ustanove.
(3) Roditelji sadašnjih polaznika programa vrtića koji nastavljaju korištenje usluga Vrtića, ispunit će Obrazac za
nastavak pohađanja programa kojeg će dobiti elektronskom poštom.
Članak 2.
(1) Sjedište za prijave na upis djeteta u cjelodnevni program Dječjeg vrtića Zvjezdica mira, nalazi se u Rijeci, Dr.
Frana Kresnika 8. Poziv na prijave za upis u vrtić objavljujemo na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića.
(2) Roditelji dostavljaju tiskano ispunjen Zahtjev za upis i Upitnik za roditelje, te tražene dokumente putem
zemaljske pošte ili osobno na adresu: Dječji vrtić Zvjezdica mira, 51000 RIJEKA, Dr. Frana Kresnika 8. Rok dostave
je 15.05.2022.
(3) Prijava za upis u vrtić traje od 01.06. do 06.06.2022. Termin inicijalnog razgovora s roditeljima, uz prisutstvo
djeteta, dogovara se putem maila ili porukom.
Članak 3.
U Dječji vrtić upisuju se nova djeca koja do 31.08.2022. navršavaju 3 godine života do polaska u osnovnu školu.
Uključuju se u skupine koje imaju slobodna mjesta.
Članak 4.
Djeca se upisuju u cjelodnevni redovni program koji je obogaćen vjerskim i Montessori programom. Program se
ostvaruje u tri odgojne mješovite skupine čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom.
Članak 5.
Ukoliko se sva prijavljena djeca koja ispunjavaju uvjete ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvaruje se prema
kriterijima i broju bodova.

REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPIS KRITERIJA
Dijete po preporuci Osnivača
Dijete s oba zaposlena roditelja
Dijete u godini prije polaska u školu
Dijete čiji su brat / sestra pohađali vrtić ili još pohađaju
Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen
Dijete s lakšim teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za
njihovu integraciju u skupine
Dijete iz obitelji s troje ili više predškolske djece
Dijete čiji roditelji nemaju subvenciju grada / općine a u
mogućnosti su plaćati ekonomsku cijenu vrtića

BROJ
BODOVA
15
10
10
8
7
6
6
6

Članak 6.
(1) Zahtjev za upis u vrtić i Upitnik za roditelje ispunjavat će se na obrascima koji će biti dostupni na web stranici
vrtića: www.zvjezdica-mira.hr
(2) Roditelji trebaju od dokumenata poslati:
 Izvadak iz matice rođenih - presliku
 Dokaz o zaposlenju roditelja / elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30
dana)
 Liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u vrtić
 Karton imunizacije (preslika)
 Ispunjen obrazac stomatološkog pregleda zubi (ovdje ga preuzmite)
 Za djecu s teškoćama u razvoju: liječnička potvrda, nalaz i mišljenje stručnjaka, rješenje Centra za socijalnu
skrb
Za djecu s prebivalištem izvan Rijeke, roditelji traže suglasnost lokalne samouprave o sufinanciranju
Članak 7.
(1) Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN. broj
105/02, 55/06, 121/07), upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih
cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.
(2) Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu
zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon pregleda, roditelj je obvezan dostaviti Vrtiću,
najkasnije prilikom potpisivanja Ugovora. Ukoliko roditelj ne dostavi potvrdu, neće se potpisati ugovor, što znači da
dijete neće biti upisano u DV Zvjezdica mira.
Članak 8.
Konačan popis upisane djece donosi Povjerenstvo za upis, a objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića 10.06.2022.
Članak 9.
Roditelji, upis u vrtić potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa Dječjim vrtićem.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Gordana Zečević

