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3. Donošenje Odluke o upisu djece  i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 

2020./2021. godinu 

 
Na temelju članka 22. i članka 41. stavka 1. točke 9. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 

2019. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 5. lipnja 2020. godine, 

jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

O D L U K U  

 

I. 

Donosi se Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2020./2021. 

godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

4. Odluka o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić More u pedagoškoj 2020./2021. godini u 

Novom listu te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More 

Na temelju članka 22. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), a  temeljem 

Odluke Upravnog vijeća o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More, uz prethodnu 

suglasnost Gradonačelnika Rijeke, KLASA: 023-01/20-04/62-61, URBROJ: 2170/01-15-00-20-8, od 

2. lipnja 2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj 5. lipnja 2020. 

godine jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

Z A K LJ U Č AK 

 

1. Daje se suglasnost dječjem vrtiću More za objavu Natječaja za upis djece u Dječji vrtić 

More u pedagoškoj 2020./2021. godini u tekstu kako slijedi: 

„GRAD RIJEKA 

Korzo 16 

Na temelju Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa te suglasnosti dječjih vrtića kojih je osnivač Grad 

Rijeka objavljuje se 

NATJEČAJ 

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ RIJEKA, MORE I SUŠAK 

ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU 

 

Prijave za upis djece podnose se od 15. do 19. lipnja 2020. g. od 12:00 do 18:00 sati. 

Informacije o programima, uvjetima i ostvarivanju prednosti pri upisu te načinu provođenja upisa 

nalaze se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka (www.rivrtici.hr), Dječjeg vrtića Sušak 

(https://susak.rivrtici.hr/) i Dječjeg vrtića More (https://more.rivrtici.hr/) i oglasnim pločama 

podcentara predškolskog odgoja, a čine sastavni dio Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u 

predškolske ustanove Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu.  

Lista reda prvenstva bit će objavljena na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 

Dječjeg vrtića Rijeka, oglasnoj ploči PPO-a Morčić u Dječjem vrtiću Sušak i oglasnoj ploči PPO-a 

Đurđice u Dječjem vrtiću More  7. srpnja 2020. godine. 
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Konačni rezultati upisa bit će objavljena na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 

Dječjeg vrtića Rijeka, oglasnoj ploči PPO-a Morčić u Dječjem vrtiću Sušak i oglasnoj ploči PPO-a 

Đurđice u Dječjem vrtiću More 20. srpnja 2020. godine. „ 

 
2. Sukladno članku 22. Statuta Dječjeg vrtića More Natječaj će biti objavljen u Novom 

listu i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More. 

 

5. Utvrđivanje Prijedloga pune mjesečne cijene novog programa u organizaciji Dječjeg vrtića 

More  i dostava na daljnje postupanje Gradonačelniku Grada Rijeke putem Odjela gradske 

uprave za odgoj i školstvo 

 

Na temelju članka 12. Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-

korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More 

(od 15. ožujka 2019. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 5. lipnja 

2020. godine, jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
Utvrđuje se prijedlog punih mjesečnih cijena novih programa u organizaciji Dječjeg vrtića More i to 

za:  

 

1) posebni cjelodnevni glazbeni program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi 

(KLASA: 601-02/20-03/00146; URBROJ: 533-05-20-0004) od 27. travnja 2020., u iznosu od 200,00 

kuna;  

 

2) kraći sportski program „Morski lav“ za djecu predškolske dobi (KLASA: 601-02/20-03/00106; 

URBROJ: 533-05-20-0009) od 27. svibnja 2020., u iznosu od 200,00 kuna;  

 

II. 
Prijedlog punih mjesečnih cijena programa iz članka I. ovog Zaključka uputit će se Gradonačelniku 

Grada Rijeke na daljnje postupanje putem Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.  

 

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 


