
DJEČJI VRTIĆ MORE 
Marohnićeva 12 
 

Na temelju članka 22. i članka 41. stavka 1. točke 9. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 
2019. godine; Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More od 28. srpnja 2021. godine), Odluke 
Upravnog vijeća o upisu djece i o mjerilima upisa djece u Dječji vrtić More za pedagošku 
2022./2023. godinu (KLASA: 601-04/22-08/02, URBROJ: 2170-1-25-02-22-2) koju je donijelo 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na svojoj sjednici 1. travnja 2022. godine, a nakon 
prethodno dobivene suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 024-02/22-01/26-14, 
URBROJ: 2170-1-15-00-22-24 od 28. ožujka 2022. godine), Dječji vrtić More objavljuje 
 
 

NATJEČAJ 
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MORE  
ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU 

 
 

Prijave za upis djece podnose se od 7. do 15. travnja 2022. godine putem aplikacije „e-
Upisi“ dostupne na portalu „e-Građani“. 
 
I. VRSTE PROGRAMA: 
Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao: 
1. Redoviti cjelodnevni program u jasličkim odgojnim skupinama (za djecu od 1. do 3. godine 

života u PPO-ima Đurđice, Kvarner i Vidrice) 
2. Redoviti cjelodnevni program u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu od 3. godine života 

do polaska u školu u PPO-ima Bulevard, Delfin, Đurđice, Kvarner i Vidrice) 
3. Alternativni program prema koncepciji Rudolfa Steinera u vrtićkim odgojnim skupinama (za 

djecu od 3. godine života do polaska u školu u PPO-u Bulevard) 
4. Posebni Program ranog učenja engleskog jezika u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu 

od 3. godine života do polaska u školu u PPO-ima Đurđice i Kvarner) 
5. Posebni  Športski program („Igrom do sporta“) u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu od 

3. godine života do polaska u školu u PPO-ima Đurđice i Kvarner ) 
6. Posebni ekološki program i program odgoja za održivi razvoj u vrtićkim skupinama (za djecu 

od 3. godine života do polaska u školu u PPO-ima Đurđice i Kvarner, Vidrice i Delfin) 
7. Posebni glazbeni program u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu od 3. godine života do 

polaska u školu u PPO-u Đurđice) 
8. Program javnih potreba za djecu s teškoćama – poremećaji iz spektra autizma – u vrtićkim 

odgojnim skupinama (za djecu od 3. godine do polaska u školu u PPO- Kvarner) 
 
U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31.8. tekuće kalendarske godine navrše 
1 godinu života. 
U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31.8. tekuće kalendarske godine navrše 
3 godine života. 
U posebni program za djecu s teškoćama u pravilu se upisuju djeca koja do 31.8. tekuće 
kalendarske godine navrše 3 godine života. 
 
II. UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA UPISA 
Informacije o uvjetima, ostvarivanju prednosti pri upisu te načinu provođenja upisa, nalaze se 
na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More (https://more.rivrtici.hr/).  
 
III. REZULTATI UPISA 
 
Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama 
Ustanove i oglasnoj ploči PPO-a Đurđice dana 10. svibnja 2022. godine.  
 



Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči 
PPO-a Đurđice dana 24. svibnja 2022. godine.  


