
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 
10/97, 107/07 i 94/13) te Čl.42. stavka 4. Statuta Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Klasa:012-03/14-
01/01, Urbroj:2169-06-14-01-01, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Pahuljica” na 59. sjednici 
održanoj  dana 25.ožujka 2019. godine  donosi:   
 
 
 

ODLUKU 
o programima i normativima za upis djece u Dječji vrtić “Pahuljica” 

za pedagošku godinu 2019./2020. 
 
 
 
      Članak 1. 
 
Predškolska ustanova Dječji vrtić “Pahuljica” u pedagoškoj godini 2019./2020. provodit će 
sljedeće programe: 
 I)  redoviti cjelodnevni 10-satni program za djecu vrtićke dobi 

II)  redoviti cjelodnevni 10-satni program za djecu jasličke dobi 
 
 

 
Članak 2. 

 
 Dječji vrtić “Pahuljica” organizirat svoj rad u 14 odgojnih skupina i to: 
 
  U matičnom objektu: 
 

- 6 vrtićkih odgojnih skupina djece od navršene 3. godine života do polaska u školu 
- 4 jasličke odgojne skupine djece od navršene 1. do 3. godine života 

  
 U Podružnici u Loparu: 

- 2 vrtićke odgojne skupine djece od navršene 3. godine života do polaska u školu. 
 
U Podružnici u Supetarskoj Dragi: 
- 1 vrtićka odgojna skupina djece od navršene 3. godine života do polaska u školu. 
 
U Podružnici u Banjolu: 
- 1 vrtićka  odgojna skupina djece od navršene 3. godine života do polaska u školu. 

  
  

Članak 3. 
   

U Dječji vrtić “Pahuljica”, u pedagoškoj godini 2019./2020. upisat će se 
 
u matičnom objektu: 

 23 djece po odgojnoj skupini vrtićkog uzrasta od 3. godine do polaska u školu  
 13 djece po odgojnoj skupini jasličkog uzrasta od 1. do 3. godine.  
 



 
u Podružnicama Lopar, Supetarska Draga i Banjol: 

 16 djece po odgojnoj skupini u Loparu 
 21 dijete u odgojnoj skupini u Supetarskoj Dragi 
 23 djece u odgojnoj skupini u Banjolu 

 
   Ukoliko u skupine budu upisana djeca s teškoćama u razvoju (djeca koja imaju 
nalaz i mišljenje Prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu predškolske dobi 
nadležnog Centra za socijalnu skrb), prema preporuci stručnog tima Vrtića Osnivač i 
Dječji vrtić "Pahuljica" dužni su osigurati prisutnost dodatnog odgojitelja u skupini na 
pola radnog vremena (odnosno tijekom boravka djeteta u skupini) kako se broj upisane 
djece ne bi smanjivao, a djetetu s teškoćama u razvoju na taj način omogućio 
kvalitetan boravak u Vrtiću.   

 
 
   
      Članak 4.  
  

Zbog značenja društveno organiziranog predškolskog odgoja za razvoj djeteta, za 
djecu predškolske dobi koja ne pohađaju Vrtić u godini prije polaska u osnovnu školu, 
provodit će se program predškole sukladno članku 23. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13). 
 
 
      Članak 5. 
 

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić “Pahuljica” s pripadajućom Listom reda prvenstva 
donosi Upravno vijeće Vrtića. 
 
 
      Članak 6. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Gradonačelnika i neće se 
objavljivati u Službenim novinama Primorsko-goranske županije. 
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