DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
Rijeka, Dolac 3
KLASA: 003-06/16-01/
URBROJ: 2170-54-16-01-1
Rijeka, 27. travnja 2016. godine
Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 27. travnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
O UPISU DJECE I O MJERILIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
ZA PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU
A) ZAHTJEVI ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA (dosadašnji korisnici usluga)
podnose se:
od 2. do 6. svibnja 2016. g. od 12,00 do 18,00 sati
B) PRIJAVE ZA UPIS DJECE (novoprijavljeni) podnose se:
od 16. do 20. svibnja 2016. g. od 12,00 do 18,00 sati
I. VRSTE PROGRAMA:
Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:
1. redoviti cjelodnevni program u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu od 1.
godine života u svim CPO-ima)
2. redoviti cjelodnevni program u jasličkim odgojnim skupinama (za djecu od 6 mjeseci života
u PPO-ima Krijesnica i Turnić)
3. redoviti cjelodnevni program – smjenski u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu
od 1. godine života u PPO-u Potok)
4. posebni programi za djecu s teškoćama – u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu od 3.
godine života u PPO-ima Krnjevo, Maestral i Veseljko)
5. programi za djecu pripadnika nacionalne manjine na talijanskom jeziku
- cjelodnevni program u jasličkoj odgojnoj skupini (za djecu od 1. do 3. godine života u
PPO-u Mirta)
- cjelodnevni programi u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu od 3. godine života u
PPO-ima Mirta, Gardelin, Z.Cviić, Topolino, Belveder i Gabbiano)
6. redoviti cjelodnevni program obogaćen specifičnim sadržajem sporta u vrtićkim odgojnim
skupinama (za djecu od 3. godine života u PPO-ima Zamet, Krnjevo, Galeb, Drenova i
Mavrica)
7. redoviti cjelodnevni program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem u vrtićkim odgojnim
skupinama (za djecu od 3. godine života u PPO-ima Potok, Rastočine i Gardelin)
8. redoviti cjelodnevni program obogaćen elementima Waldorf pedagogije u vrtićkim odgojnim
skupinama (za djecu od 3. godine života u PPO-u Bulevard)
9. redoviti cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika s elementima informatičke
pismenosti u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu od 3. godine života u PPO-u Radost)
10. redoviti cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika u vrtićkim odgojnim skupinama
(za djecu od 3. godine života u PPO-ima Krijesnica, Kvarner, Vežica i Potok)
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11. redoviti cjelodnevni program ranog učenja talijanskog jezika u vrtićkim odgojnim skupinama
(za djecu od 3. godine života u PPO-ima Podmurvice i Morčić).
U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrši 6
mjeseci odnosno 1 godinu života.
U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrši 3
godine života.
II. UVJETI UPISA
Dokumentacija za upis:
A) Za dosadašnje korisnike:
1. ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga (u tri primjerka);
2. dokaz prebivališta: ispunjen obrazac izjave kojom se potvrđuje prebivalište članova
kućanstva;
3. za dijete roditelja koji ostvaruje prihod:
- potvrda poslodavca o zaposlenju,
- potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca (dohodak od
nesamostalnog rada), ili godišnja prijava poreza za obrtnike, ili potvrda/rješenje
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o visini primanja za vrijeme rodiljnog
dopusta ili roditeljskog dopusta, ili potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o
primanjima ili zadnji odrezak od mirovine.
- za novozaposlene (unutar 3 mjeseca prije ili u tijeku upisnog roka): preslika prijave na
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje ili potvrda o podacima iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
Korisnik usluga koji dostavi podatke o prihodima nije dužan dostaviti potvrdu o zaposlenju.
Korisnik usluga koji ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u
visini najvećeg iznosa kojeg utvrđuje osnivač Odlukom o mjerilima za naplatu usluga
Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja – korisnika usluga.
4. za dijete nezaposlenog roditelja: potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili potvrda o
podacima iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
5. dokaz o promjeni osobnog statusa i činjenica kojima je ostvarena prednost pri upisu te u
odnosu na visinu iznosa plaćanja usluga (bračni status, promjena prebivališta i ostalo).
B) Za novoprijavljene:
1. ispunjen obrazac Prijave za upis (u tri primjerka);
2. potpisan ugovor o pružanju usluga (u tri primjerka);
3. izvadak iz matice rođenih djeteta i liječničko uvjerenje;
4. dokaz prebivališta: ispunjen obrazac za provjeru prebivališta za sve članove zajedničkog
kućanstva koji potvrđuje MUP RH-PU Rijeka
5. za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata: rješenje o statusu žrtve i invalida
domovinskog rata
6. za dijete roditelja koji ostvaruje prihod:
- potvrda poslodavca o zaposlenju,
- potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca (dohodak od
nesamostalnog rada), ili godišnja prijava poreza za obrtnike, ili potvrda/rješenje
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o visini primanja za vrijeme rodiljnog
dopusta ili roditeljskog dopusta, ili potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o
primanjima ili zadnji odrezak od mirovine.
- za novozaposlene (unutar 3 mjeseca prije ili u tijeku upisnog roka): preslika prijave na
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje ili potvrda o podacima iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
Korisnik usluga koji dostavi podatke o prihodima nije dužan dostaviti potvrdu o zaposlenju.
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Korisnik usluga koji ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u
visini najvećeg iznosa kojeg utvrđuje osnivač Odlukom o mjerilima za naplatu usluga
Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja – korisnika usluga
7. za dijete nezaposlenog roditelja: potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili potvrda o
podacima iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
8. za dijete samohranog roditelja i dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska
obitelj):
- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci)
- smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje
Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija)
- presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
9. za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici: potvrda fakulteta/škole o
redovnom školovanju
10. za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece: rodni listovi za svu djecu
11. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: rješenje/potvrda
Centra za socijalnu skrb
12. za dijete korisnika doplatka za djecu: rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete
13. za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić: preporuka
Centra za socijalnu skrb
14. za dijete s teškoćama u razvoju: rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i
medicinska dokumentacija
15. za dijete pripadnika talijanske nacionalne manjine: izjava roditelja o pripadnosti talijanskoj
nacionalnoj manjini
16. za smjenski vrtić: potvrda o smjenskom radu oba roditelja
17. za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području grada Rijeke: rješenje o
sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine)
Napomena:
a) Dosadašnji korisnici usluga čije dijete kontinuirano koristi usluge Dječjeg vrtića Rijeka, svojim
potpisom na Zahtjevu za nastavak korištenja usluga kao i novoprijavljeni roditelji svojim
potpisom na Prijavi za upis, potvrđuju istinitost danih podataka.
Ustanova zadržava pravo provjere svih danih podataka kod nadležnih institucija.
b) Dosadašnji korisnici usluga dužni su podmiriti dugovanja Ustanovi u trenutku predaje Zahtjeva
za nastavak korištenja usluga. Ustanova će ispisati dijete roditelja-korisnika usluga koji
prilikom predaje Zahtjeva nije podmirio Ustanovi sva dugovanja.
c) Roditelj-korisnik usluga dužan je uplatiti beskamatni predujam kao potvrdu upisa djeteta u
razdoblju od 1. do 10. rujna 2016. godine prema dostavljenom nalogu za plaćanje.
III. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU
Temeljem Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, koju je
donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke 28. ožujka 2013. godine prednost pri upisu djece u Dječji
vrtić Rijeka ostvaruje:
1. dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike
Hrvatske
2. dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su
Republike Hrvatske
3. dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom
prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci
4. dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim
stalnim boravkom u gradu Rijeci.
Ukoliko nema djece na listi čekanja koja ispunjavaju gornje uvjete ili se roditelj s liste čekanja koji
ispunjava gornje uvjete ne odazove na obavijest o slobodnom mjestu za upis, prednost ostvaruje:
1. dijete iz obitelji s oba roditelja koje živi samo s jednim roditeljem i imaju prebivalište u gradu
Rijeci
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2. dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište u gradu Rijeci
Prednost pri upisu djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:
1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
2. djeca s teškoćama,
3. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje,
4. djeca zaposlenih roditelja
5. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
6. djeca iz obitelji s troje ili više djece,
7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

IV. NAČIN PROVOĐENJA UPISA
Upisi djece provode se u centrima predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: CPO-ima) kako
slijedi:
1. CPO POTOK – Josipa Završnika 3, Rijeka
za podcentre: Potok, Rastočine, Drenova, Mlaka, Topolino
2. CPO SUŠAK – Kvaternikova 37, Rijeka
za podcentre: Vežica, Galeb, Morčić, Đurđice, Pčelice, Bulevard, Veseljko
3. CPO TURNIĆ – Karasova 4, Rijeka
za podcentre: Turnić, Krnjevo, Podmurvice, Zvonimir Cviić, Pehlin, Mavrica, Radost
4. CPO MAESTRAL- Kalvarija 1/1, Rijeka
za podcentre: Maestral, Delfin, Belveder, Gabbiano, Vidrice, Kvarner
5. CPO ZAMET- Bože Vidasa 12/A, Rijeka
za podcentre: Zamet, Oblačić, Krijesnica, Mirta, Gardelin, Srdoči
Napomena:
a) Prijava za upis podnosi se samo u jedan odabrani CPO s mogućnošću odabira odgovarajućeg
podcentra prema redu osobnog prioriteta.
b) Obrazac zahtjeva i prijave kao i ugovor roditelji mogu preuzeti u CPO-u u kojem prijavljuju upis
djeteta ili na web portalu Dječjeg vrtića Rijeka: www.rivrtici.hr
c) Ostale obavijesti roditelji će dobiti u CPO-u prigodom ispunjavanja zahtjeva za nastavak
korištenja odnosno prijave za upis.
d) Temeljem obrađenih prijava za upis djece, oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno
važećim standardima. Ukoliko broj prijavljene djece ne bude dovoljan u odnosu na propisane
standarde, odgojno-obrazovne skupine neće se organizirati.
e) Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva slijedom provedenog
natječaja za upis djece. Prijedlog Liste reda prvenstva dostavlja se Upravnom vijeću
Ustanove. Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće Ustanove.
LISTA REDA PRVENSTVA biti će objavljena na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog
odgoja 6. lipnja 2016. godine.
KONAČNI REZULTATI UPISA biti će objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara
predškolskog odgoja 20. lipnja 2016. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Ivana Jurčić
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