
 

 

 

 

Na temelju članka 1.a i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj 

10/97, 107/07 i 94/13) i članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga Dječjeg vrtića „Latica“ (Klasa: 601-02/16-01/04, Urbroj: 2198/01-44-16-1 od 

18. svibnja 2016.), nakon provedenog postupka upisa na prijedlog Povjerenstva za upis, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića  „Latica“ na 56. e-sjednici održanoj dana 7. srpnja 2017. donijelo je Odluku 

o upisu  temeljem koje se objavljuju 

  

REZULTATI UPISA  

u Dječji vrtić „Latica“  

za 2017./2018. pedagošku godinu 

 

I 

 

Tablica 1. Popis upisane djece u Posebne edukacijsko-rehabilitacijske programe za djecu rane i 

predškolske dobi s teškoćama u razvoju u posebnoj skupini (PS) 

 

  

 

POSEBNA SKUPINA (PS) 

 

Redni broj prijave 

 

Inicijali imena i prezimena djeteta 

1.   M. K. 

5.   Š. Ć. 

6.   D. Z. 

7.   A. C. 

13.  G. F. 

14.  F. P. 

15.  P. Z. 

17.  K. H. 

21.   I. Š. 

22.  M. Š. 

27.  M. S. 

32  T. M. 

33.  A. M. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tablica 2. Popis upisane djece u Posebne inkluzivne edukacijsko-rehabilitacijske programe 

podrške (IERP) za djecu rane i predškolske dobi s  teškoćama u razvoju 

 

 

INLKZIVNI  EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI 

PROGRAM PODRŠKE (IERP) 

 

Redni broj prijave 

 

Inicijali imena i prezimena djeteta 

2.  F. G. 

3.  D. V. 

4.  R. B. 

8.  Š. S. 

9.  M. V. 

10.  L. R. 

11.  B. R. 

12.  L. Đ. 

16.  L. M. 

18.  M. M. 

19.  R. P. 

20.  Š. M. 

23.  G. V. L. 

24.  M. M. L. 

25.  J. M. 

26.  J. G. P. 

28.  A. M. R. 

29.  D. M. 

30.  M. Š. 

31.  M. V. 

 

 

 

II. 

 

Roditelji / skrbnici djece čija je prijava zavedena pod rednim brojem koji se nalazi u Tablici 1.  

(program PS) ove Objave obvezni su doći u Vrtić na roditeljski sastanak koji će se održati 30. 

kolovoza 2017. u 9 sati čime će potvrditi prihvaćanje predloženog programa i dobiti informacije 

o  uključivanju djeteta u posebnu skupinu. 

  

Djeca za koju je do kraja proveden proces vještačenja i dostavljen Nalaz i mišljenje jedinstvenog 

tijela vještačenja (Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 

invaliditetom) moći će se odmah uključiti u posebnu skupinu.  

 

 



 

 

.  

 

Djeca za koju još uvijek traje proces vještačenja (s priloženom Potvrdom o pokretanju postupka 

vještačenja) biti će uključena u posebnu skupinu nakon okončanja postupka i dostave Nalaza i 

mišljenja jedinstvenog tijela vještačenja (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom).  

 

 

III. 

 

Roditelji / skrbnici djece čija je prijava zavedena pod rednim brojem koji se nalazi u Tablici 2. 

(program IERP) ove Objave obvezni su doći u Vrtić na roditeljski sastanak 30. kolovoza 2017. u 

10 sati čime će potvrditi prihvaćanje predloženog programa i dobiti informacije o  uključivanju 

djeteta u rehabilitacijske programe.   

 

Djeca za koju još uvijek traje proces vještačenja (s priloženom Potvrdom o pokretanju postupka 

vještačenja) biti će uključena u Inkluzivni edukacijsko rehabilitacijski program podrške nakon 

okončanja postupka i dostave Nalaza i mišljenja jedinstvenog tijela vještačenja (Zavod za 

vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom).  

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića „Latica“ provelo je postupak upisa temeljem Javne objave 

upisa u vrtić za 2017./2018. pedagošku godinu u razdoblju od 27.04.2017. do 31.05.2017. 

godine. U otvorenom upisnom roku zaprimljene su 33 prijave.  Predložen je program za svu 

djecu  prema gore navedenim Tablicama 1. i 2.    

Točkom II. i točkom III. ove Objave utvrđen je način prihvaćanja i uključivanja djece s 

teškoćama u razvoju u predložene programe.   

    

Pouka o pravnom lijeku:  

 Podnositelji zahtjeva za upis u Vrtić imaju pravo žalbe na objavu rezultata u roku od petnaest 

(15) dana, računajući od dana oglašavanja rezultata upisa na web stranici Dječjeg vrtića  

„Latica“. Žalba se podnosi  Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Latica“.   

 

Klasa: 601-02/17-01/05 

Urbroj: 2198/01-44-17-2 

U Zadru, 12. srpnja 2016.       

        Ravnateljica  

                             Vesna Penjalov, dipl.def.   

 

 

 


