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PREDMET:   PRIJEDLOG POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU          

                       2021/2022. 

 

 

 

 Dana 12.06.2021. sastalo se povjerenstvo za prijem djece u DV „Rapčići“ za pedagošku 

godinu 2021./22. u sastavu Marija Mačina – odgojiteljica, Neda Kontić Orbanić, pravnica pri 

Općini Žminj, Nevia Jedrejčić ravnateljica. 

 

Temeljem članaka 19. i 22. Državnih pedagoških standarda, članka 1. Pravilnika o 

sadržaju i trajanju programa predškole te čl. 3. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika 

usluga u Dječjem vrtiću „Rapčići“ Žminj, razmatrajući pristigle prijave na natječaj, 

povjerenstvo  predlaže Upravnom vijeću prioritetne liste za upis djece u jaslički i vrtićki 

program, prema priloženim tablicama. 

 

Članovi povjerenstva konstatirali su da je na natječaj pristiglo 79 zahtjeva (38 za vrtić i 

41 za jaslice) , od toga 0  zahtjeva za program Predškole.  

Uvjetima natječaja ne udovoljava 13 djece iz razloga neispunjavanja uvjeta dobi ili su 

izvan prebivališta, odnosno dolaze iz okolnih općina.  

  Prema važećim pedagoškim standardima, te gore navedenim zaključcima u jasličku 

odgojnu skupinu  upisuje se 8 djece a u vrtić 11 djece. 

 

Iz navedenog proizlazi da na listi čekanja ostaje 47 djece . 

   U program Predškole nije prijavljeno niti jedno dijete. 

 Sedmero djece (7) prijavljeno je s prebivalištem izvan Općine Žminj. 

 Troje djece (3) ne ispunjava uvjet dobi  

Predlažemo osnivaču da u što kraćem roku donese zaključak odnosno uputu o broju 

djece po odgojnim skupinama kako bi se mogle objaviti prioritetne liste za pedagošku godinu 

2021./2022. 

 Roditelji djece koji ostaju na čekanju prema prioritetnoj listi za upis bit će 

naknadno obaviješteni o proceduri upisa u novoizgrađeni vrtić “Žminj“ kad za to budu 

stečeni uvjeti. 

 

   Također predlažemo da se Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga za pedagošku godinu 2021/22. izmijeni i dopuni na način da se boduje bar s 1 

bodom djecu koji čekaju upis u ustanovu iz prethodne godine. 

 

 

 

 



U Pravilniku se spominje bodovanje djeteta s teškoćama u razvoju, dok nije precizirano 

na koji se način isto utvrđuje. Bilo bi poželjno navesti da će se bodovati i preporuke specijalista, 

psihologa, logopeda  neovisno o provedenoj kategorizaciji.  

 

 

Prilog: Prioritetne liste (vrtića, jaslica) 

 

 

 

Povjerenstvo: 

Marija Mačina, odgojiteljica, v.r. 

 

 

Neda Kontić Orbanić, dipl.iur., v.r. 

 

 

Nevia Jedrejčić, ravnateljica, v.r. 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

 

1. Upravnom vijeću 

2. Osnivaču – Općini Žminj 

3. Pismohrana – ovdje  


