
Najčešće postavljana pitanja i odgovori 

Upisi 
1.    Kada se provode redovni upisi djece u Dječji vrtić „Mali svijet“? 

Redovni upisi djece u Dječji vrtić „Mali svijet“ provode se po Pozivu za upis djece, u 

pravilu, krajem svibnja i/ili početkom lipnja tekuće pedagoške godine.  

Poziv raspisuje Grad Pula za upis u sve vrtiće, a objavljuje se u dnevnom tisku, na 

internetskoj stranici Grada i stranicama dječjih vrtića. 

2.    Koja je dokumentacija potrebna za upis djece u Dječji vrtić „Mali 

svijet“? 

Pri upisu obavezno je priložiti: 

Popunjen i potpisan zahtjev za upis (preuzeti se može na upisnim mjestima i na 

službenim stranicama www.pula.hr, www.dvpula.hr, www.rintintin.hr i 

www.dvmalisvijet.hr )  

Presliku Izvatka iz matice rođenih ili rodnog lista za dijete (neovisno o datumu 

izdavanja) 

Potvrdu o zaposlenju oba roditelja (elektronički zapis o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji HZMO) ili jednog roditelja ako je dijete samohranog roditelja.  

Ova potvrda ne smije biti starija od 30 dana. 

Ostale potvrde, uvjerenja i rješenja o ostvarivanju bodova ako postoje (popis 

pogledati na Obrascu za upise). 

3.    Gdje se podnosi dokumentacija za upis djece u Dječji vrtić „Mali 

svijet“? 

Dokumentacija za upis djece u Dječji vrtić „Mali svijet“ kod redovnih upisa  podnosi 

se na upisnim mjestima čiji popis se nalazi na Pozivu za redovne upise, a tijekom 

godine u upravi vrtića na adresi Banovčeva 29, Pula. 

4.    Tko se sve može upisati u Dječji vrtić „Mali svijet“? 

U Dječji vrtić „Mali svijet“  mogu se upisati djeca u dobi od godinu (1 g.) dana do 

polaska u osnovnu školu čiji roditelji imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Puli ako su 

državljani RH ili boravište i radnu dozvolu ako su stranci. 

6.    Koliko iznosi mjesečna cijena redovitog programa Dječjeg vrtića „Mali 

svijet“? 

Mjesečna cijena redovitog programa Dječjeg vrtića „Mali svijet“ određena je Odlukom 

o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja osnivača Grada Pule-Pola. 

Cijena desetsatnog redovitog programa iznosi 690 kuna. 

Cijena šestosatnog redovitog programa iznosi 325 kn. 

http://www.pula.hr/
http://www.dvpula.hr/
http://www.rintintin.hr/
http://www.dvmalisvijet.hr/


 

7.    Je li moguće oslobođenje od plaćanja mjesečne cijene redovitog 

programa Dječjeg vrtića „Mali svijet“? 

Moguće je potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja mjesečne cijene redovitog 

programa Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za građane koji ispunjavaju potrebne uvjete 

sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pule.  

Navedeno je moguće ostvariti podnošenjem zahtjeva u računovodstvo vrtića za 

korisnike koji ostvaruju dječji doplatak ili imaju dvoje ili više djece u vrtiću. 

Za ostala oslobođenja zahtjev se podnosi Gradu Pula. 

8.    Kada započinje pedagoška godina? 

Pedagoška godina započinje 1. rujna. 

 

Predškola 

 

9.    Kada se provode upisi djece u Program predškole Dječjeg vrtića „Mali 

svijet“? 

Upis djece u Program predškole provodi u sklopu redovnih upisa, a po Pozivu za upis 

djece u pravilu, krajem svibnja i/ili početkom lipnja tekuće pedagoške godine. Poziv 

raspisuje Grad Pula za upis u sve vrtiće, a objavljuje se u dnevnom tisku, na 

internetskoj stranici Grada i stranicama Dječjih vrtića. 

10.  Koja je dokumentacija potrebna za upis djece u Program predškole 

Dječjeg vrtića „Mali svijet“? 

Za upis djeteta potrebno je ispuniti prijavnicu i njoj priložiti popunjeni upitnik za 

roditelje djece polaznika predškole, presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku 

rodnog lista djeteta, potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta. Sve 

potrebne obrasce moguće je preuzeti na upisnim mjestima  ili na internetskoj stranici 

Dječjeg vrtića „Mali svijet“. 

11.  Gdje se podnosi dokumentacija za upis djece u Program predškole 

Dječjeg vrtića „Mali svijet“? 

Dokumentacija za upis djece u Program predškole Dječjeg vrtića „Mali svijet“ podnosi 

se u objektima navedenim u javnom pozivu za upis. 

12.  Tko se sve može upisati u Program predškole Dječjeg vrtića „Mali 

svijet“? 

U Program predškole Dječjeg vrtića „Mali svijet“ mogu se upisati sva djeca u godini 

prije polaska u osnovnu školu, odnosno djeca koja između 1. travnja tekuće 

pedagoške godine i 31. ožujka iduće pedagoške godine pune 6 godina. 

 



13.  Da li se Program predškole Dječjeg vrtića „Mali svijet“  naplaćuje? 

Program predškole Dječjeg vrtića „Mali svijet“ besplatan je za sve polaznike. 

14.  Kada započinje s provedbom Program predškole Dječjeg vrtića „Mali 

svijet“? 

Program predškole započinje s provedbom 1. rujna. 

 


