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Sukladno članku 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ („Službene novine Grada Pazina“ broj 
31/13., 23/14 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, i KLASA:  011-01/22-01/06; URBROJ: 
2163-44-02-22-4 od 25. studenoga 2022.g.) i članku 5. stavak 1. Pravilnika o mjerilima i 
postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 
19/19. i 11/21.), u skladu s Godišnjim planom i programom rada za 2022./2023.g., Upravno 
vijeće na  5.   sjednici održanoj 28. prosinca 2022. donosi 
 

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA UPISA 
U PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN   

U PEDAGOŠKU 2022./2023.GODINU 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom o pokretanju postupka upisa u program Predšokle u pedagošku 
2022./2023.g. (dalje: Odluka) utvrđuje se način i organizacija upisa, rokovi donošenja 
privremene i konačne rang liste kao i drugi elementi važni za provođenje postupka upisa u 
Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić). 

 
Čanak 2. 

Program Predškole provodi se u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Pravilnikom o 
sadržaju i trajanju programa Predškole (NN 107/14.) i suglasnosti Ministarstva znanosti i 
obrazovanja na izvođenje  programa Predškole u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin KLASA: 601-
02/15-03/00179; URBROJ: 533-25-15-0004 od 20.5.2015., te Godišnjim planom i programom 
rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za ped. 2022./2023.g.  
 

Članak 3. 
Pravo upisa i financiranja boravka te prednost pri upisu u Matični vrtić u Pazinu 

ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Pazina. 
Pravo upisa i financiranja boravka te prednost pri upisu u Područni vrtić ostvaruje se 

ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Općine u kojoj djeluje Područni 
vrtić. 

Djeca koja nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu  privremenog ili stalnog 
boravka  na području rada Vrtića, imaju pravo upisa i financiranja boravka kao i djeca iz stavka 
1. i 2. ovoga članka. 

Članak 4. 
U program Predškole  upisuju se djeca koja do 31. ožujka 2023.g. navršavaju šest 

godina života i nisu uključena u redovni program vrtića. 
Program Predškole provodi su u ukupnom trajanju od 250 sati godišnje od veljače do 

lipnja 2023.g. 
Program Predškole može se provoditi i s manjim brojem sati (ali ne manjim od 150 

sati), i tamo gdje ne postoji mogućnost provođenja 250 satnog programa zbog iznimno malog 
broja djece, otežanih uvjeta dolaska ili boravka djece te zbog nekih drugih objektivnih 
okolnosti.  



 
 

članak 5. 
Dijete, obveznik Predškole, koji ne pohađa vrtić upisuje program Predškole u Matičnom 

ili Područnom vrtiću najbližem njegovom mjestu stanovanja ukoliko postoje uvjeti za prijem. 
Zavisno o broju i mjestu prebivališta prijavljene djece  i mogućnosti organizacije od 

strane Vrtića, program Predškole se može organizirati i u zasebnoj skupini, u jutarnjim ili 
popodnevnim satima ili se djeca mogu uključiti u redovni trosatni ili cjelodnevni program. 

 
Članak 6. 

Voditeljice programa Predškole su odgojiteljice predškolskog odgoja.  
 

Članak 5. 
Zahtjevi za upis djece u pedagošku 2022./2023.g. roditelji mogu podnijeti 12., 13 i 16. 

siječnja  2023.g. osobno ili putem e-maila. 
 

Članak 6. 
Oglasom za upis utvrđuje se vrijeme, mjesto i način provođenja upisa, popis potrebne 

dokumentacije, te datum i mjesto objave Privremene rang liste. 
Oglas za upis iz stavka 1.ovog članka objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića i 

Osnivača te oglasnim mjestima Vrtića najkasnije osam dana prije provođenja upisa.  
 

Članak 7.  
Upise u Vrtić provodi Povjerenstvo za upise. 

 
Članak 8.  

Privremena rang lista  djece koja imaju pravo upisa bit će  objavljena u ponedjeljak, 
23. siječnja 2022.g. 

O Privremenoj rang listi Ravnateljica obavještava dopisom Upravno vijeće i Osnivača 
zajedno s podacima o prihvaćenim i odbijenim Zahtjevima. 

Roditelji imaju pravo prigovora na Privremenu Rang listu u roku 15 dana od dana objave. 
Upravno vijeće Vrtića u roku od osam dana od isteka roka za podnošenja prigovora 

razmatra i rješava pristigle prigovore i donosi Odluku o konačnoj rang listi. 
 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama 

Vrtića i Osnivača te oglasnim mjestima Vrtića. 
 

 
KLASA: 601-01/22-01/33   
URBROJ: 2163-44-01-22-1 

 
 

UPRAVNO VIJEĆE  
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

Predsjednica:  Edi Belac 

 

 

 

 

 

 


