
Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ 
 

 

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI  
U PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 SATI  

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. 
 

 
Upisi u Program predškole u trajanju od 250 sati  - za djecu sa mjestom  prebivališta na 
području: Grada Krka, Općine Omišalj, Općine Malinska – Dubašnica, Općine Punat,  Općine 
Baška, Općine Dobrinj i  Općine Vrbnik. 

 
Upis u Program predškole u trajanju od 250 sati  namijenjen je djeci u godini dana prije 
polaska u školu  ( djeca koja su do 01. rujna tekuće pedagoške godine  navršila 5,5 godina) a 
neće pohađati redoviti odgojno – obrazovni program u dječjem vrtiću. Program predškole je 
besplatan. 
 

  Predškola će se održavati u periodu od 14. veljače 2022. do 17.lipnja 2022.   
   

PRIJAVE ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE PRIMAJU SE 
OD 06. DO 24. PROSINCA 2021. 

 
(poslana pošiljka mora sadržavati žig koji dokazuje da je zaprimljena u poštanskom uredu  zaključno do 24.prosinca 2021.). 

 Adresa za slanje prijava: 

GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“ 
(s naznakom ) 

Prijava djeteta za upis u program predškole 
                            SMOKVIK 7 
                            51500 KRK 

 
Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis u Program predškole u trajanju od 250 sati 
obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju: 
 
 

 obrazac za prijavu ( preuzeti na www.dvkf-krk ) 

 potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili presliku važeće osobne 
iskaznice djeteta  

 rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih 

 potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u  vrtić                     
(ne stariju od mjesec dana) 

 za djecu s teškoćama u razvoju - dostaviti mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog 
po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajuće medicinske i druge nalaze, 
mišljenja  i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka 

 obrazac inicijalnog razgovora ( preuzeti na www.dvkf-krk ) 

 obrazac privole ( preuzeti na www.dvkf-krk ) 
 

Rezultati upisa bit će objavljeni 10.siječnja 2022. na www.dvkf-krk  
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