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                       Temeljem čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i odgoju i obrazovanju (NN 
10/97, 107/07, 94/13) i čl. 17. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna lučica“, Upravno vijeće na svojoj 
18. sjednici donosi: 

 

 
PLAN UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ 

ZLATNA LUČICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022/23. 
( PRIJEDLOG) 

 
 

1. UPIS  DJECE U MATIČNI VRTIĆ  U SUKOŠANU 
 

Članak 1.  
 

U matični vrtić može biti  upisano ukupno 86 djece  u dobi od navršene godine dana do 
sedam. 
Broj novo upisane djece utvrđuje se nakon predaje roditelja Zahtjeva za nastavak pohađanja 
vrtića za sljedeću pedagošku godinu. 
 

Članak 2. 
 

U vrtiću postoje 5 soba za dnevni boravak djece i djeca se upisuju isključivo u cjelodnevni 
program. 
 

Članak 3. 
 
- Cjelodnevni  program  može pohađati najviše 86 djece 

 
Članak 4. 

 
Broj radnika potrebnih za ovaj broj djece i ove programe u matičnom vrtiću: 
 
- deset odgojiteljica na puno radno vrijeme, 
- četiri spremačice na puno radno vrijeme 
- kuhar na puno radno vrijeme 



- pomoćna radnica u kuhinji na puno radno vrijeme 
- domar na puno radno vrijeme 

 
 

 
 

2. UPIS  DJECE  U PODRUČNI  VRTIĆ  U  SUKOŠANU 
 
 
 

Članak 1. 
U područni vrtić može biti upisano 70 djece u dobi od navršene tri do sedam godina. 
 

Članak 2. 
 

U vrtiću postoje tri sobe za dnevni boravak djece i dva različita programa s obzirom na 
vrijeme boravka djece u vrtiću te četiri odgojno obrazovne skupine.  
- Cjelodnevni program 
-  Poludnevni jutarnji od 7:30 h do 12:00 h 

-     Poludnevni popodnevni od 13:00 h do 17:30 h 
 

Članak 3. 
 

Cjelodnevni program može pohađati najviše 30 djece a poludnevni program 40 djece.  
 

Članak 4. 
 

Broj radnika potrebnih za ovaj broj djece i ove programe u područnom vrtiću: 
 
- šest odgojiteljica na puno radno vrijeme, 
- jedna spremačica na 25 sati tjedno 
- jedna servirka na puno radno vrijeme 

 
 

3. UPIS  DJECE  U PODRUČNI VRTIĆ U DEBELJAKU 
Članak 1. 

 
U područni vrtić može biti upisano ukupno 46  djece u  dobi  od navršene dvije godine do 
sedam. 
 

Članak 2. 
 

U vrtiću postoje tri sobe za dnevni boravak djece i dva različita programa s obzirom na 
vrijeme boravka djece u vrtiću.  
 
 

Članak 3. 



 
- Cjelodnevni  program može pohađati najviše 46 djece, 
- poludnevni  program integrira se u cjelodnevni 

 
 

Članak 4. 
 

Broj radnika na ovaj broj djece i ove programe za područni vrtić: 
 
- Šest  odgojiteljice na puno radno vrijeme  
- Jedna  servirka na puno radno vrijeme 
- Jedna spremačica na puno radno vrijeme 

 
 
 

4.  UPIS DJECE U PODRUČNI VRTIĆ U GORICI 
 

Članak 1. 
 

U vrtiću postoji jedna  soba za dnevni boravak djece i dva različita programa s obzirom na 
vrijeme boravka djece u vrtiću. U područni vrtić može biti upisano ukupno 22 djece. 
 

 
Članak 2. 

 
- Cjelodnevni  program može pohađati najviše 22 djece, 
- poludnevni  program integrira se u cjelodnevni 

 
Članak 4. 

 
Broj radnika na ovaj broj djece i ove programe za područni vrtić: 
 
- Dvije  odgojiteljice na puno radno vrijeme  
- Jedna  servirka na puno radno vrijeme 
- Jedna spremačica na 15 sati tjedno  

 
 
 

5. UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE  ZA ONU DJECU KOJA NISU POLAZNICI 
REDOVITOG PROGRAMA 

 
 
Za djecu koja nisu polaznici redovitog vrtićkog programa, a u godini su prije polaska u školu, 

program predškole će se organizirati od 01. prosinca do 31.svibnja tekuće pedagoške godine  

u trajanju od dva sata dnevno svakim radnim danom i to od 16.30 do 18.30h u dječjem vrtiću 

„Zlatna lučica“ Sukošan; od 16:30h do 18:30h u Područnom vrtiću „Zlatna lučica“ Debeljak i 



od 16:30h do 18:30h u Područnom vrtiću „Zlatna lučica“ Gorica  (sukladno čl.4 Pravilnika o 

sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014)). 

U slučaju da se prijavi mali broj djece takva djeca integrirat će se u redovite programe na 

onoliko sati koliko je predviđeno obvezno trajanje programa predškole.  

Program predškole za općinu Galovac od 15.10. do 31.5. tekuće pedagoške godine u prostoru 

OŠ Galovac, dva sata dnevno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Sukošanu,28.4.2022.god.                                                  

 
 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Josip Torbarina 
 
 
 

- Traži se prethodna suglasnost osnivaća 


