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DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA 
Vladimira Nazora 17 A           
Rešetari 
 

KLASA: 601-01/22-04/02 
URBROJ: 2178-18-1-03 
Rešetari, 24.05.2022. 
 
Na temelju članaka 23.a i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 
107/07, 94/13, 98/19), članka 11. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji 
vrtić Čarobni svijet u Rešetarima od 26.05.2020. godine, članaka 16. i 17. Statuta 
Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima, odredbi Državnog pedagoškog standarda 
predškolskoj odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju 
programa predškole (NN 107/2014), te Odluke o upisu djece u dječji vrtić za 
pedagošku godinu 2022./2023. (KLASA: 601-01/22-04/02 URBROJ: 2178-18-1-01) s 
39. sjednice održane 19.05.2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Čarobni svijet  u 
Rešetarima objavljuje  
 

OBAVIJEST / JAVNI POZIV  
o upisu djece u PROGRAM PREDŠKOLE za pedagošku godinu 2022./2023. 

 
I   Upis se provodi za PROGRAM PREDŠKOLE za djecu rođenu od 01.04.2016. god.     
    do 31.03.2017. godine.  
 

II Zahtjevi za upis djece u program predškole, s priloženom dokumentacijom,     

    zaprimaju se u upisnom roku od  24. svibnja 2022. – 07. lipnja 2022. 
 

III  Zahtjev za upis djece može se preuzeti u tajništvu vrtića, kod odgojiteljica ili na     
     web stranici dječjeg vrtića  www.dvcarobnisvijet.hr ili Općine Rešetari     
     www.resetari.hr  
 

IV Zahtjev za upis, podnosi se putem preporučene pošte na adresu Dječji vrtić    
     Čarobni svijet u Rešetarima, Vladimira Nazora  17 A, 35403 Rešetari ili osobno  
     u tajništvu dječjeg vrtića. 

V  Pozivaju se roditelji predškolske djece, koja nisu obuhvaćena redovitim programom 
    predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. 
 

    Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu     
    koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. 
 

    Program predškole je besplatan i trajat će od 1. listopada 2022. godine do 31.       
    svibnja 2023. godine. 
 
Uz Zahtjev za upis djeteta potrebno je priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:  

- Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta 

- Preslika osobnih iskaznica roditelja 
- Preslika iskaznice imunizacije djeteta (podatci o procijepljenosti)  

 
Dječji vrtić zadržava pravo rasporeda i upisa djeteta u objekte Vrtića.  
Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristit će se u svrhu upisa djeteta u 
program predškole.  
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
                          Miroslav Dautović, v.r. 

http://www.dvcarobnisvijet.hr/
http://www.resetari.hr/

