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Predmet: Teološko-katehetska izobrazba odgojiteljica/odgojitelja djece rane i predškolske 

dobi -  poziv, dostavlja se 

 

U organizaciji Teološko – katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru, a na prijedlog Katehetskog 

ureda Zadarske nadbiskupije, upisujemo novu generaciju odgojiteljica/odgojitelja djece rane i 

predškolske dobi u program cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom: Teološko-katehetska 

izobrazba za odgojitelje djece rane i predškolske dobi. 

 

Program će se izvoditi u prostorijama Sveučilišta u Zadru i Nadbiskupskoga sjemeništa 

„Zmajević“ u Zadru tijekom akademske godine 2022./2023., subotom, jednom ili dvaput 

mjesečno, u prijepodnevnom i poslijepodnevnom terminu (od 9:00 do 17:30 sati). Program se 

sastoji od teološkoga i pedagoško-katehetskoga dijela koji se izvodi kroz predavanja, seminare i 

metodičke vježbe te uključuje i hospitacije u dječjim vrtićima kao i održavanje oglednih aktivnosti 

vjerskog odgoja. Ispiti mogu biti teorijski i praktični, a polažu se pismeno ili usmeno te izvedbom 

praktičnoga rada. 

 

Raspored predavanja bit će naknadno objavljen na internetskim stranicama Sveučilišta u Zadru i 

Katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije. 

 

Nakon završenog programa stječe se stručni naziv: Odgojitelj/ica u vjeri djece predškolske dobi 

(20 ECTS bodova). 

 

Na upis se mogu prijaviti: 

a) odgojitelji/ice djece rane i predškolske dobi koji se već barem djelomično bave vjerskim 

odgojem djece u predškolskim ustanovama; 

b) odgojitelji/ice rane i predškolske dobi koji su već sudjelovali na seminarima o 

predškolskom vjerskom odgoju; 

c) odgojitelji/ice rane i predškolske dobi koje na temelju svog osobnog kršćanskog 

opredjeljenja imaju afiniteta za vjerski odgoj u vrtićima; 

d) odgojitelji/ice rane i predškolske dobi koji imaju osnovnu kršćansku formaciju i uključeni 

su u život svoje župne zajednice; 

e) odgojitelji/ice rane i predškolske dobi koji imaju odgovarajuću stručnu spremu, ispunjaju 
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gore navedene uvjete, a nisu još zaposleni/e ili nisu u stalnom radnom odnosu; 

f) osobe koje studiraju predškolski odgoj na prediplomskim i diplomskim studijskim 

programima. 

 

Cijena školarine iznosi 3.000,00 HRK, odnosno 398,17 eura. Godišnju školarinu je moguće platiti u dvije 

rate, prva pri upisu, a druga tijekom drugog semestra. Uplate se vrše na račun Sveučilišta u Zadru, 

Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar, kod OTP banke d.d., IBAN: HR1124070001100609482, SWIFT 

OTP banke d.d. je: OTPVHR2X, s naznakom svrhe uplate: Cjeloživotno obrazovanje - Teološko-

katehetska izobrazba za odgojitelje djece rane i predškolske dobi. 

 

Kandidati se prijavljuju isključivo u Katehetskom uredu Zadarske nadbiskupije (Jurja Biankinija 

2, 23000 ZADAR, tel: 023/208-632; fax: 023/208-640; e-mail: katehetski.ured.zadar@zd.t-

com.hr; ku.zadar@gmail.com) najkasnije do 13. listopada 2022. 

 

Upis na doškolovanje obavlja se na temelju prijave kandidata Katehetskom uredu u Zadru, u kojoj 

treba priložite sljedeću dokumentaciju: 

- osobnu zamolbu s motivacijskim osvrtom za doškolovanje (adresa stanovanja, naziv 

ustanove u kojoj osoba radi, kontakt brojeve telefona/mobitela/, e-mail adresa, vlastoručno 

potpisana zamolba), 

- životopis, 

- preslika domovnice, 

- krsni list, 

- preporuka župnika, 

- preslika diplome o završenom odgovarajućem studiju ili preslika svjedodžbe o 

odgovarajućoj stručnoj spremi, 

- jedna mala fotografija, 

- uplatnica o plaćenoj upisnini. 

 
 

Obrazac prijave može se preuzeti na web stranici Katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije: 

http://www.katehetski.zadarskanadbiskupija.hr/ 
 

 

Upisna kvota je 30 polaznika.  

 

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru može 

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno 

propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 
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BILJEŠKA 

 

Natječaj je objavljen: 

1. rujna 2022. na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru.  

1. rujna 2022.  na mrežnim stranicama Katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije  


