
 Na temelju članka 14. te članka 51. stavka 1. točke 2. alineje 2. Statuta Dječjeg vrtića 

„Tamaris“ Vodice i članka 11. stavka 3. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji 

vrtić „Tamaris“ Vodice (Broj: 5/2014), te Konačne liste rezultata upisa u Dječji vrtić 

„Tamaris“ Vodice koju je utvrdilo Povjerenstvo za upis djece za 2018./2019. pedagošku 

godinu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice na 14. sjednici održanoj dana 30. 

kolovoza 2018. godine, donosi slijedeću 

Odluku  

o planu upisa djece u Dječji vrtić „Tamaris“ Vodice  

za 2018./2019. pedagošku godinu  
 

1. UtvrĎuje se Plan upisa djece u Dječji vrtić "Tamaris" Vodice za 2018./2019. pedagošku   

godinu, sa slijedećim prikazom: 
 

Matični vrtić, ulica Fra Pija Fržopa br. 2, Vodice 

Primarni 

boravak 

Odgojne  

skupine 

Upisana 

djeca 

Novi 

kandidati  

za upis 

Lista 

čekanja 

Ukupno 

upisane 

djece  

Dps 

  Djeca u 5. godini života 17 3 3 20 20 

10. satni Djeca u 6. godini života 22 1 1 23 23 

cjelodnevni Djeca u 6. godini života 21 2 1 23 23 

program Djeca u 7. godini života 22 3 - 25 25 

 Djeca u 7. godini života 25 - - 25 25 

5,5 satni poludnevni 

program - jutarnji 
 
Djeca u 7. godini života 

 
6 

 
11 

 
4 

 
17 

 
20 

                Iznajmljeni prostor vrtića, ulica Ive Čače 3 a, Vodice  

5,5 satni poludnevni 

program - jutarnji Djeca u 6. i 7. godini života 15 9 - 24 23 

 Djeca u 7. godini života 21 4 - 25 25 

                Iznajmljeni prostor vrtića, ulica Bribirskih knezova 18 b, Vodice  

9,5 satni jaslični 

program 
 
Djeca u 3. godini života 

 
- 

 
13 

 
29 

 
13 

 
13 

 Djeca u 3. i 4. godini života - 18 6 18 18 

10. satni cjelodnevni 

program  
 
Djeca u 4. godini života 

 
14 

 
4 

 
5 

 
18 

 
18 

 Djeca u  5. godini života 17 3 2 20 20 

                Područni objekt, ulica Čista Velika I/23, Čista Velika 

5,5 satni poludnevni 

program - jutarnji 

Djeca od 3. do 7. godina 

života 

10 4 - 14 20 

 
Ukupno: 

 
13 skupina djece 

 
190 

 
75 

 
51 

 
265 

 
 

               

              Dps – državni pedagoški standard 



U 2018./2019. pedagoškoj godini rad će se odvijati u 13 odgojnih skupina, a od toga 8 

skupina cjelodnevnog programa, 1 skupine jasličnog programa i 4 poludnevne skupine. 
 

U redovnom radu za slijedeću pedagošku godinu imamo integrirano četvero (4) djece s 

teškoćama u razvoju, koja imaju Nalaz i mišljenje Prvostupanjskog tijela vještačenja. 

 

Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis je utvrdilo konačnu listu rezultata 

upisa djece u 2018./2019. pedagošku godinu, od ukupno 126 zahtjeva za upis djeteta u vrtić, 

75 zahtjeva je pozitivno riješeno i 51 zahtjev ostaje na listi čekanja.  
 

PROGRAM BROJ 

ZAHTJEVA 

POZITIVNO 

RIJEŠENO 

LISTA 

ČEKANJA 

 

5,5-satni poludnevni program 

      jutarnji - Vodice       

28 24 4 

5,5-satni poludnevni program  

      jutarnji - Čista Velika  

4 4 / 

10-satni cjelodnevni program    

      Vodice  

52 34 18 

9,5-satni jaslični program 

       Vodice 

42 13 29 

Ukupno: 126 75 51 

 
Primjenom Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Tamaris“ Vodice i 

Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, te rukovodeći se 

optimalnim korištenjem prostornih kapaciteta, Povjerenstvo za upis djece za 2018./2019. 

pedagošku godinu je utvrdilo konačnu listu rezultata upisa, a na temelju konačne liste izvršen 

je odabir djece - kandidata za plan upisa djece u Dječji vrtić „Tamaris“ Vodice u slijedeću 

pedagošku godinu.  

Sve skupine su popunjene na temelju mjerila za broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama 

sukladno Državnom pedagoškom standardu. 

 

U matičnom vrtiću Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice rad će se odvijati u 6 odgojnih skupina, 

od kojih su 5 skupina cjelodnevnog programa i 1 skupina poludnevnog programa sa ukupno 

133 djece, zatim u iznajmljenom prostoru vrtića– ulica Ive Čače 3a, Vodice, rad će se odvijati 

u 2 skupine poludnevnog  programa  sa ukupno 49 djece, te u iznajmljenom prostoru vrtića – 

ulica Bribirskih knezova 18b, Vodice, rad će se odvijati u 3 skupine cjelodnevnog programa i 

1 skupine jasličnog programa, sa ukupno 69 djece i u područnom objektu Čista Velika 

postojeća skupina nadopunjena je sa 4 nove djece, što je ukupno 14 djece.  

Na temelju prethodno iznesenog u 2018./2019. pedagoškoj godini koristiti će usluge dječjeg 

vrtića ukupno 265 djece. 

 

Od 51 djece na listi čekanja: za upis u cjelodnevni program je ostalo 18 djece u 4., 5. i 6. 

godini života, a od toga 4 zahtjeva iz obitelji gdje su oba roditelja zaposlena, te 11 zahtjeva 

gdje je samo jedan roditelj zaposlen, 1 zahtjev iz obitelji gdje su oba roditelja nezaposlena i 2 

zahtjeva za promjenu programa (djeca ostaju u poludnevnom programu), zatim za upis u 

jaslični program je ostalo 29 djece do 3. godine života, a od toga u 2. i 3. godini života 12 

zahtjeva iz obitelji gdje su oba roditelja zaposlena, 10 zahtjeva gdje je samo jedan roditelj 

zaposlen i 7 zahtjeva za djecu koja ne navršavaju godinu dana života do 01. rujna 2018. 

godine.   



2. Ovaj Plan upisa djece u Dječji vrtić „Tamaris“ Vodice za 2018./2019. pedagošku godinu, 

se dostavlja na suglasnost Gradonačelnika Grada Vodica.  
 

Obrazloženje 

Nakon završetka roka (10.04. - 23.04.2018. godine) za podnošenje zahtjeva za upis djece u 

vrtić, Povjerenstvo za upis imenovano od strane Upravnog vijeća Vrtića, rukovodeći se 

korištenjem prostornih kapaciteta je izvršilo odabir djece - kandidata za upis u 2018./2019. 

pedagošku godinu, sukladno Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić 

"Tamaris" Vodice i Državnom pedagoškom standardu u predškolskom odgoju i naobrazbi 

(Narodne novine, broj 63/08 i 90/10). 

Povjerenstvo je u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis vrtića 

objavilo javno odluku o rezultatima upisa u obliku Liste djece kandidata za upis u pedagošku 

2018./2019. godinu dana 21. svibnja 2018. godine. 

Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji/ce zahtjeva za upis imali su pravo 

žalbe.  

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o 

rezultatima upisa, a Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a 

najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.  

Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis je utvrdilo konačnu listu rezultata 

upisa, a na temelju konačne liste izvršen je odabir djece - kandidata za plan upisa djece u 

Dječji vrtić „Tamaris“ Vodice u slijedeću 2018./2019. pedagošku godinu.  

 

Sukladno iznesenom, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice donosi Plan upisa za 

slijedeću pedagošku godinu, kako je i odlučeno  u izreci ove Odluke.  
 

Klasa: 601-05/18-01/10 

Ur.broj: 2182/1-12/5-02-18-5 

Vodice, 30. kolovoza 2018. godine  

 

Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice 

 

                                                                                                                    Predsjednik  

                                                                                                                 Hrvoje Perica 

 

 

 

 

 

 

 

 


