
 

 

 
 

Badalićeva 24, HR-10000 Zagreb ۰ tel: 01/3820–247, 01/3820–248 ۰ fax: 01/3648-185 
www.vrtic-tresnjevka.hr ۰ dv-tresnjevka@zg.t-com.hr ۰ OIB: 99506331443 

 
Poštovani roditelji, 
 
 Prošlo je više od tjedan dana od naslova u jednim dnevnim novinama „Samo u 
Zagrebu bez mjesta u vrtiću ostalo je više od 2700 djece“. Vjerujem da nas je 
naslov sve uznemirio. Bilo je to 2 dana nakon naknadne objave rezultata upisa u 
zagrebačke vrtiće.  
 Neki od vas odahnuli su jer vam se djeca nisu našla među ovih 2700, već je 
njihova šifra objavljena na popisu primljenih. 
 Neki od vas ostali su bespomoćni i bez rješenja jer im djeca nisu primljena. 
 Možda su neki od vas, čija djeca pohađaju vrtić, odahnuli na nadnaslov članka 
koji najavljuje da je počela primjena Državnog pedagoškog standarda, očekujući 
tako smanjenje broja djece u odgojnoj skupini koju već pohađa vaše dijete.  
 Neki roditelji, koji su i odgojitelji zaposleni u vrtićima, a čija su djeca ostala bez 
mjesta, ostali su ambivalentni. Profesionalno, zalažu se za smanjenje broja djece 
u vrtićima, a privatno se suočavaju sa nemogućnošću uključivanja svog djeteta u 
prenapučene vrtiće ili sa uključenošću djetata u grupe sa velikim brojem djece. 
 Ove su godine odgojiteljske udruge, na prvom mjestu SIDRO, pokrenule 
kampanju za poštivanjem DPS-a, koji se u Zagrebu godinama ne primjenjuje jer u 
gradu kronično nedostaje mjesta u vrtićima. Namjera te inicijative  bila je  smanjiti 
broj upisane djece, kako bi se broj sveo na mjerila iz DPS-a, dokumenta koji je 
usvojen 2008. godine. Kao sredstvo za postizanje toga cilja odabrano je 
prijavljivanje vrtića Prosvjetnoj inspekciji, koja dolazi u vrtiće i određuje novčane 
kazne, te rok za usklađivanje broja djece sa DPS-om (120 dana). Mi u DV 
„Trešnjevka“ očekujemo nalog i mjere sankcioniranja Prosvjetne inspekcije, koja 
je izvršila nadzor.  
 Za postupak upisa, kao i sve procese u vrtiću, odgovoran je ravnatelj. Upisi se 
provode temeljem Pravilnika o upisu, a obavlja ih Povjerenstvo za upis. Iako 
postoje mjerila za broj djece u grupama, temeljena na dobi djece (DPS), osnivač 
(lokalna zajednica, Grad Zagreb), zalaže se i očekuje zadovoljenje potreba svojih 
građana. Osnivač je u ulozi osiguravatelja uvjeta za navedeno i u tom cilju ima i 
određuje nam svoja mjerila, koja su viša od mjerila u DPS-u.    
 U naš DV „Trešnjevka“ ove je godine došlo najviše zahtjeva otkad vrtić postoji. 
Mjesta koja su se oslobodila odlaskom djece u školu ili u druge vrtiće, dolaskom k 
nama 14 djece iz drugih vrtića (0-ti upis, zahtjevi se predaju u travnju) i nakon 
selekcije zahtjeva prema nužnim uvjetima za upis (zaposlenost oba roditelja i 
navršena godina dana do 31.8.2021.), nisu bila dovoljna da se prime sva djeca 
koja ispunjavaju uvjete. 
  Ostalo je neprimljeno 22 djece, rođene između travnja i kolovoza 2021. 
Njihovim smo roditeljima ponudili upis u susjedne vrtiće, u kojima se našlo mjesta 
i koji zbog toga isto neće moći primijeniti mjerila DPS-a. Većina ovih roditelja 
prihvatila je upis u susjedne vrtiće „Potočnicu“, „Izvor“ i druge. Tim se vrtićima 
zahvaljujemo na suradnji i podršci. 
 Neprimljena su ostala i sva djeca koja sada nisu imala uvjete, ali će ih ispuniti 
kada napune godinu dana, od rujna 2021. i kasnije. Za tu djecu u ovoj pedagoškoj 
godini nemamo mjesta. 
     Da nam ne bi ostalo još više neprimljene djece sa ispunjenim uvjetima, i ove 
smo godine, nakon dogovora sa osnivačem, upisali više djece od propisanog 
DPS-om. Ova će se situacija pokušati ublažiti zapošljavanjem dodatnog osoblja u 
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odgojne skupine.(U našem vrtiću od 20 grupa u njih 7 već duže vrijeme rade 3 
odgojitelja). 
    Zbog demografske situacije u nekim dijelovima Zagreba neki vrtići nisu 
prenapučeni i mogu se pridržavati DPS-a. To, dakle, nije njihov izbor, niti je ovo 
naš. Zato bi usporedbe bile neosnovane. 
 Poštovani svi, svi smo mi dijelovi i nastanka, i rješenja ovog problema. 
Pozvani smo da ga realno sagledamo, prepoznamo svoje mjesto, na kojemu 
možemo dati svoj doprinos, makar on bio samo u širokom sagledavanju situacije, 
bez ultimativnog, izoliranog pristupa, uz razumijevanje da će se ovaj problem 
dugo rješavati kao što je i nastajao kroz dugi vremenski period proteklih godina.  
     Svima vama, roditeljima naše djece, partnerima u njihovom odgoju i 
obrazovanju, zahvaljujemo na razumijevanju, potpori i suradnji.  
 
 U Zagrebu, 5. srpnja 2021.       
                                                                           Ravnateljica: 
                                                                             Lidija Redžepović 
     


