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Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97,107/07, 
94/13 i 57/22) i članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe
te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN br. 107/14), Upravno vijeće na
sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine 

                        

           JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA
                                       PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

Pozivaju se roditelj/skrbnici djece rođene od 01.04.2016. do 31.03.2017.godine, a koja nisu 
obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u vrtiću, da  izvrše prijavu djece  u 
program Predškole koja je obavezna prije samog polaska u osnovnu školu.

Program predškole za djecu školske obveznike traje ukupno 250 sati, a provodit će se
u vremenu od siječnja/veljače do svibnja/lipnja 2023. godine prema naknadno utvrđenom
rasporedu.

Zahtjev za upis djece u program Predškole nalazi se na web stranici vrtića 
(www.vrticpalcic.hr), a   zaprimat će se od 4. siječnja 2023. godine do 18. siječnja 2023. 
godine. Zahtjeve sa ostalom dokumentacijom je potrebno slati na adresu: Franje Gavrančića 
18, 33515, Orahovica.

Detaljnije informacije roditelji mogu dobiti na broj telefona 673-222 ili vrticpalcic@net.hr

mailto:vrticpalcic@net.hr
http://www.vrticpalcic.hr/


OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:
- Ispunjen Zahtjev za upis djeteta u program predškole (Zahtjev se nalazi na

mrežnoj stranici Vrtića ili u vrtiću)
- Preslika Rodnog lista ili Izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum

izdavanja isprave)
- Preslike važećih Osobnih iskaznica roditelja i djeteta
- Preslika knjižice imunizacije

Za djecu s teškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela
vještačenja ili Rješenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da
Dječji vrtić Palčić, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i
obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhe provedbe postupka upisa djeteta
i provođenja programa predškole.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Vrtić Palčić – Orahovica

                                                                     PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:                
                                                                                        Hrvoje Jergović


