
Na temelju članka 22. Statuta Dječjeg vrtića Sušak i Odluke Upravnog vijeća o upisu djece i o 

mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu, Dječji vrtić Sušak objavljuje 

 

NATJEČAJ 

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ SUŠAK 

ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU 

 

A) Zahtjevi za nastavak korištenja usluga (dosadašnji korisnici usluga) podnose se:  

 

 od 11. travnja do 17. travnja 2019. godine, od 12,00 do 18,00 sati 

 

B) Prijave za upis djece (novoprijavljeni), podnose se: 

 

 od 6. svibnja do 10. svibnja 2019. godine, od 12,00 do 18,00 sati 

 

I. VRSTE PROGRAMA 

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao: 

- redoviti cjelodnevni program u jasličkim (za djecu od 1. do 3. godine) i vrtićkim odgojnim 

skupinama (za djecu od 3. godine života do polaska u školu)  

- posebni cjelodnevni program za djecu s intelektualnim teškoćama – u vrtićkoj odgojnoj skupini (za 

djecu od 3. godine života - u PPO Veseljko) 

- redoviti cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika u vrtićkim odgojnim skupinama (za 

djecu od 3. godine života - u PPO Vežica i Morčić) 

- redoviti cjelodnevni program ranog učenja talijanskog jezika u vrtićkoj odgojnoj skupini (za djecu od 

3. godine života - u PPO Morčić) 

- redoviti cjelodnevni program obogaćen specifičnim sadržajem sporta u vrtićkim odgojnim 

skupinama (za djecu od 3. godine života - u PPO Galeb i Morčić). 

 

U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrši 1 godinu 

života. 

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrši 3 godine 

života. 

 

II. UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA UPISA 

Uvjeti i način provođenja upisa nalaze se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Sušak 

(https://susak.rivrtici.hr/) i oglasnim pločama podcentara predškolskog odgoja, a čine sastavni dio 

Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu. 

 

III. REZULTATI UPISA 

LISTA REDA PRVENSTVA bit će objavljena na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog 

odgoja 28. svibnja 2019. godine. 

 

KONAČNI REZULTATI UPISA bit će objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog 

odgoja 14. lipnja 2019. godine. 


