
DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI,PAG 

VELEBITSKA 6,PAG 

TEL;023611089,600336 

int.adresa; djecji.vrtic.paski.malisani@zd.t-com.hr 

Web; www.vrtic-paski-malisani.hr 

 

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ,Državnom pedagoškom standardu,  

članka 52.Statuta dječjeg vrtića Paški mališani, Pag donesenog pod posl.br klasa: 021-03-

01/19-1 , Ur.broj: 2198/24-06/03-19-379 dana 02. kolovoza 2019. godine   i Pravilnika o 

upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Paški 

mališani,Pag Upravno vijeće dječjeg vrtića Paški mališani donosi   

 

 

ODLUKU  

 

O PRIJAVI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI,PAG ZA  

PEDAGOŠKU 2020. / 2021. GODINU 

 

                                                                      Članak 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuje se način I organizacija upisa za  pedagošku godinu 2020./2021. 

 

                                                                      Članak 2. 

 

Upisi za 2020./2021. godinu vršit će se od 25 svibnja 2020 godine do 05. lipnja 2020 godine, 

a zahtjevi za upis dostavljaju se putem pošte na adresu Dječjeg vrtića Paški mališani Pag, 

Velebitska 6  najkasnije do 05. lipnja 2020 godine.    

Postupak upisa provodi se prema  Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Paški mališani,Pag 

 

                                                                       Članak 3. 

 

Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića ostvaruje se prema Pravilniku  o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Paški mališani, Pag 

 

     Članak 4. 

 

Vrtići upisuju djecu u redovne cjelodnevne, poludnevne i program pripreme za školu,  u 

skladu sa odobrenim Programom Vrtića, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju  i 

Pravilniku  o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Paški 

mališani, Pag 
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Članak 5. 

 

Rezultati upisa djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči 

dječjeg vrtića i internetskim stranicama vrtića  19.lipnja 2020.god., akonačni rezultati upisa bit 

će objavljeni dana 6.srpnja 2020.god.  

U objavama upisa bit će navedena šifra i broj ostvarenih bodova a šifru će svi prijavljeni dobiti 

putem broja telefona ili mail adrese navedene u zahtjevu za upis. 

 

Članak 6. 

 

Obavijest o prijavi za upis u Dječji vrtić „ Paški mališani“ Pag za pedagošku godine 

2020./2021. sastavni je dio Odluke i nalazi se u prilogu iste. 

 

   

 

KLASA;601-02-03/20-54 

UR.BROJ;2198/24-06/03-20-290  

U Pagu, 21. svibnja 2020 godine  

 

 

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag 

 

 _____________________________    

Jasna Magaš, predsjednica v.r.   

 

 


