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Javni poziv za upis djece u Program predškole za pedagošku 2022./2023. godinu 

 

 

 Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 

94/13, 98/19 i 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 

90/10.), Pravilnika o sadržaju i trajanju Programa predškole (NN 107/2014), te članka 6. stavka 3. - 5. 

Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Veliko Trojstvo objavljuje 

  

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE 

U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU 

  

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo objavljuje javni poziv za upis djece u 

Program predškole za djecu rođenu od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine. 

  

 Pozivaju se roditelji djece koja nisu obuhvaćena redovitim 10. - satnim programom 

predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo, a sa područja općine Veliko Trojstvo su, na 

upis djece u Program predškole koji je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije 

polaska u Osnovnu školu uključena u taj Program. Sredstva za provedbu Programa predškole 

osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

Program predškole za djecu koja su korisnici usluga Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, integriran 

je u redoviti program Vrtića. 

 

PROGRAM U TRAJANJU 250 SATI PROVODIT ĆE SE 

U PERIODU OD 3. listopada 2022. godine DO 31. svibnja 2023. godine.  

 

 Zahtjevi za upis djece u Program predškole i potrebna dokumentacija iz članka 11. - 13. 

Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo, zaprimati će se u upisnom 

roku putem e-pošte: vrtic@veliko-trojstvo.hr ili u prostorijama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (Braće 

Radić 49, Veliko Trojstvo), od ponedjeljka do petka, od 1. rujna 2022. godine do 15. rujna 2022. 

godine u vremenu od 8:00 do 11:00 sati. 

 Zbog organizacije rada Programa predškole, molimo roditelje da na vrijeme obave upis djeteta. 

Iz navedenih razloga, naknadne Zahtjeve za upis u Program predškole nećemo moći uvažiti. 

Na upis je potrebno donijeti sljedeće: 

• Ispunjen Zahtjev za upis djeteta u Program predškole - dostupan na mrežnoj stranici Vrtića 
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• Ispunjen Inicijalni upitnik - dostupan na mrežnoj stranici Vrtića 

• Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili Rodni list za dijete 

• Preslike osobnih iskaznica za oba roditelja 

• Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju 

teškoća u razvoju (ukoliko postoje) 

• Zdravstvena iskaznica djeteta 

• Iskaznica imunizacije djeteta 

• Liječnička potvrda o obavljenom liječničkom pregledu djeteta. 

Roditeljski sastanak održat će se tijekom mjeseca rujna o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni. 

 

Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti pri upisu ili na broj telefona: 043/247 - 561. 

  

KLASA: 601-02/22-01/113 

URBROJ: 2103-22-5-22-02 

 

 

 

  


