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DJEČJI VRTIĆ RIJEKA  
Rijeka, Dolac 3 
www.rivrtici.hr 

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić 
Rijeka za pedagošku 2016./2017. godinu, Dječji vrtić Rijeka objavljuje 

 

NATJEČAJ 
ZA UPIS DJECE 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) 
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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) 

11. redoviti cjelodnevni program ranog učenja talijanskog jezika u vrtićkim odgojnim 
skupinama (za djecu od 3. godine života u PPO-ima Podmurvice, Morčić i 
Pehlin). 

 
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 I NAČIN PROVOĐENJA UPISA 
 
Uvjeti i način provođenja upisa nalaze se na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Rijeka 
(www.rivrtici.hr) i oglasnim pločama podcentara predškolskog odgoja, a čine sastavni 
dio Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 
2016./2017. godinu.  
 
 
III. REZULTATI UPISA 
 
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 dana 20. lipnja 2016. godine.  
 


