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Obrazloženje
Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 14. srpnja 2020. godine, donijelo je
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske
dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/20;
u daljnjem tekstu: Program).
Temeljem navedenog Programa, dana 30. srpnja 2020. godine objavljen je Javni poziv za
podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i
obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Javni
poziv). Javnim se pozivom utvrđuje da će se redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima
drugih osnivača sufinancirati od 1. rujna 2020. godine do 31. kolovoza 2021. godine istim
mjesečnim iznosom po djetetu kao u prethodnoj 2019./2020. godini, odnosno kao u razdoblju od 1.
siječnja do 31. kolovoza 2020. godine. Grad Rijeka će, s ciljem da roditelji djece i dalje sudjeluju u
punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10-satnog programa s iznosom od 720,00 kn, isplaćivati iznose
sufinanciranja po vrtiću, utvrđene za pedagošku 2019./2020. godinu.
Predškolska djelatnost u vrtićima drugih osnivača sufinancirat će se u redovitom
cjelodnevnom 10-satnom programu ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada
Rijeke. Budući dječji vrtići drugih osnivača nemaju organizirani poludnevni- 6-satni program, isti se
neće sufinancirati, već će se roditelji čija djeca borave u 10-satnom programu 6 sati sufinancirati
istim iznosom kao i roditelji čija su djeca u cjelodnevnom 10-satnom programu.
Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne
novine" broj 63/08 i 90/10), u dječje vrtiće drugih osnivača na području grada Rijeke može se
upisati do 564 djece.
Za očekivati je da će vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti
potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta
ponuditi građanima Rijeke.
Rok za dostavu Javnim pozivom propisane dokumentacije bio je do 13. kolovoza 2020.
godine.
Pravo podnošenja prijave na javni poziv imali su dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na
području grada Rijeke, a koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.
Prijavu na javni poziv podnijelo je u roku svih deset dječjih vrtića s područja grada Rijeke
koji su ovome Odjelu dostavili svu traženu dokumentaciju te dokazali da ispunjavaju postavljene
uvjete.
Temeljem gore navedenog, pravo na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i
obrazovanja ostvarilo je svih deset dječjih vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke i to kako
slijedi:
1. Dječji vrtić Žirafa s podružnicama Žirafica i Svjetlost , kapaciteta 84 djece raspoređene
u tri mješovite vrtićke i dvije jasličke skupine. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni
program.
2. Dječji vrtić Mala vila (waldorfski dječji vrtić), kapaciteta 50 djece raspoređene u dvije
mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program u
skladu s koncepcijom pedagogije R. Steinera.
3. Dječji vrtić Mali princ s podružnicom Mala sirena, kapaciteta 74 djece raspoređene u tri
mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program

obogaćen programima učenja engleskog jezika i sporta.
4. Dječji vrtić Zvjezdica mira, kapaciteta 60 djece raspoređene u tri mješovite vrtićke
skupine. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program katoličkog vjerskog odgoja i
Montessori program koji funkcionira kao primarni program.
5. Dječji vrtić Nazaret s podružnicom Mima, kapaciteta 92 djece raspoređene u četiri
mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program
katoličkog vjerskog odgoja.
6. Dječji vrtić Pinokio, kapaciteta 20 djece raspoređene u jednoj vrtićkoj odgojnoj skupini.
U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program.
7. Dječji vrtić Snjeguljica s podružnicom Sedam patuljaka, kapaciteta 40 djece
raspoređene u dvije mješovite vrtićke skupine. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni
program.
8. Dječji vrtić Zlatan, kapaciteta 20 djece raspoređene u jednu mješovitu vrtićku skupinu. U
vrtiću se provodi redoviti 10-satni program.
9. Dječji vrtić Luna, kapaciteta 64 djece raspoređene u dvije mješovite vrtićke i dvije
jasličke skupine. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program.
10. Dječji vrtić Planet mašte, kapaciteta 60 djece raspoređene u tri mješovite vrtićke
skupine. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program
Sredstva za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja dječjih vrtića drugih
osnivača za pedagošku 2020./2021. godinu osigurana su u Proračunu Grada Rijeke.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K
1.

Prihvaća se informacija o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i
obrazovanja dječjih vrtića drugih osnivača po provedenom Javnom pozivu za
podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku
2020./2021. godinu.

2.

U pedagoškoj 2020./2021. godini sufinancirat će se djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja dječjih vrtića drugih osnivača, kako slijedi:
- Dječji vrtić Žirafa sa podružnicama Žirafica i Svjetlost (kapacitet 84 djece),
- Waldorfski dječji vrtić Mala vila (kapacitet 50 djece),
- Dječji vrtić Mali princ s podružnicom Mala sirena (kapacitet 74 djece),
- Dječji vrtić Zvjezdica mira (kapacitet 60 djece),
- Dječji vrtić Nazaret s podružnicom Mima (kapacitet 92 djece),
- Dječji vrtić Pinokio (kapacitet 20 djece),
- Dječji vrtić Snjeguljica s podružnicom Sedam patuljaka, (kapacitet 40
djece)
- Dječji vrtić Zlatan (kapacitet 20 djece),
- Dječji vrtić Luna (kapacitet 64 djece),

-

Dječji vrtić Planet mašte (kapacitet 60 djece)

3.

Sredstva za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja dječjih
vrtića drugih osnivača iz točke 2. ovoga zaključka osigurana su u Proračunu Grada
Rijeke za 2020. godinu u okviru Razdjela 004 – Odjel gradske uprave za odgoj i
školstvo, Glave 00401, Aktivnosti A110604 Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih
osnivača, na poziciji PR00297 – Tekuće donacije u novcu.
Za nastavak sufinanciranja u 2021. godini sredstva će se planirati u Proračunu
Grada Rijeke za 2021. godinu.

4.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da s vrtićima iz točke 2.
ovoga zaključka sklopi ugovore o međusobnim pravima i obvezama.

