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DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA 
Vladimira Nazora 17 A           
Rešetari 
 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 601-01/22-04/02 
URBROJ: 2178-18-1-01 

Rešetari, 19.05.2022. 

 

Na temelju članaka 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 
107/07, 94/13, 98/19), članka 6. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić 
Čarobni svijet u Rešetarima od 26.05.2020. godine, članaka 10. i 16. Statuta Dječjeg 
vrtića Čarobni svijet u Rešetarima, te suglasnosti Načelnika općine Rešetari, Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića  Čarobni svijet  u Rešetarima, na svojoj  39. sjednici održanoj 
19.05.2022. godine donosi 
 

ODLUKU  
o upisu djece u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima  

za pedagošku godinu 2022./2023. 
 
                                                                    Članak 1. 
Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa djece za  pedagošku godinu 
2022./2023. 
                                                                     

                                                                    Članak 2. 
Upisi djece za  pedagošku godinu 2022./2023. godinu ostvarivat će se od 24. svibnja 
(utorak) do 07. lipnja (utorak) 2022. godine. Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis 
djece u vrtić, koje imenuje  Upravno vijeće. 
 
                                                                     Članak 3. 
U Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima upisuju se djeca od navršene godine dana do 
polaska u osnovnu školu.   
 

                                                                     Članak 4. 
Dječji vrtić upisuje djecu u redoviti program vrtića (cjelodnevni - prednost i poludnevni)  i 
jaslica, te program predškole, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o predškolskom 
odgoju i obrazovanju, te općim aktima vrtića.  
 
                                                                     Članak  5. 
Redoviti programi se ostvaruju u četiri skupine (tri starije mješovite i jedna jaslička) čiji su 
kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema 
iskazanom interesu i potrebama roditelja, mogućnostima i kapacitetu vrtića. 
 
                                                                     Članak 6. 
Prednost pri upisu djecu ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 
obrazovanju te Pravilniku o upisima djece i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čarobni 
svijet u Rešetarima. 
 

                                                                    Članak 7. 
Prednost pri upisu djece u redovite programe vrtića imaju djeca s prebivalištem na 
području Općine Rešetari.  
 

Roditelji korisnici usluga sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno aktima osnivača 
dječjeg vrtića. 



 

2 

 

 
 
                                                                   Članak 8. 
Zahtjev za upis djeteta  u  vrtić ispunjava se na obrascu kojeg roditelji/skrbnici mogu 
preuzeti na mrežnim stranicama dječjeg vrtića www.dvcarobnisvijet.hr , općine Rešetari 
www.resetari.hr ili dobiti u vrtiću. Uz obrazac, roditelji prilažu i ostalu dokumentaciju 
sukladno Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čarobni svijet u 
Rešetarima. 
 

Zahtjev za upis se podnosi putem preporučene pošte ili osobno u Dječjem vrtiću 
Čarobni svijet u Rešetarima, Vladimira Nazora  17 A, 35403 Rešetari. 
                     
                                                                   Članak 9. 
Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora  o ostvarivanju programa i korištenju 
usluga sa dječjim vrtićem. 
 
                                                                   Članak 10. 
Rezultati upisa  u redovnom upisnom roku objavljuju se na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 
Čarobni svijet u Rešetarima, te na web stranicama vrtića  www.dvcarobnisvijet.hr i Općine 
Rešetari www.resetari.hr, u roku od 30 dana od završetka redovnog upisnog roka. 
 
                                                                  Članak 11. 
Ova odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči te 
web stranicama dječjeg vrtića i Općine Rešetari. 
 
 
 
               
 
                                                                                      
           
               UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA                                
                                                                                           ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA  

                                PREDSJEDNIK:                                   
                                                                                                           Miroslav Dautović, v.r.  
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