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Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 
10/97, 107/107 i 94/13) , članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 
naobrazbe (Narodne novine broj 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa 
predškole (Narodne novine broj 107/14) te članka 16. st. 4. Statuta Dječjeg vrtića „Čarolija“, Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića „Čarolija“, objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU 

 

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece predškolske dobi s prebivalištem ili boravištem na području 
Općine Donja Voća, a koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja u vrtićima 
da izvrše prijavu djece u program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u 
osnovnu školu rođenu od 01.04.2015. do 31.03.2016. godine. 
 
Program predškole za djecu školske obveznike traje ukupno 250 sati godišnje, a provoditi će se u 
vremenu od listopada 2021. do svibnja 2022. godine prema naknadno utvrđenom rasporedu. 
Program predškole financira Općina Donja Voća, za roditelje je besplatan te će se održavati u 
prostorijama Osnovne škole Andrije Kačića Miošića u Donjoj Voći o organizaciji Dječjeg vrtića 
“Čarolija” (u nastavku Vrtić). 
 
Prijava djece u obvezni program predškole može se izvršiti osobno na adresi Vrtića svakog radnog 
dana u terminu od 12:00 do 13:00 sati te telefonom na broj 042 625-768 ili u prostorijama Općine 
Donja Voća tijekom radnog vremena općine. 
 
Nakon izvršenog predupisa, na roditeljskom sastanku koji će se održati u prostorijama Osnovne 
škole, roditelji/skrbnici zaprimiti će sve potrebne informacije o realizaciji programa te podnose 
popunjeni i potpisani Zahtjev za upis djeteta u obvezni program predškole sa priloženom 
dokumentacijom. Obavijest o datumu održavanja roditeljskog sastanka tijekom mjeseca rujna 2021. 
prosljeđuje se roditelju/skrbniku mail-om ili telefonskim putem.  
 
Obrazac Zahtjeva za upis u predškolu roditelj/skrbnik može preuzeti na internetskoj stranici Vrtića 
www.dvcarolija.hr, osobno u Vrtiću te u prostorijama Općine Donja Voća.  
 
Ovaj javni poziv objavljeni je na web stranicama Dječjeg vrtića “Čarolija”, web stranici Općine Donja 
Voća (www.voca.hr) izvješeni je na ulaznim vratima Vrtića, Osnovne škole A.K.Miošića u Donjoj Voći 
te oglasnim pločama Općine Donja Voća. 
 
 

Predsjednica upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Čarolija” : 

Davorka Kumrić 
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