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Obrazloženje
S ciljem što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem Grad Rijeka već dugi niz godina
sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradovima i općinama izvan
područja grada Rijeke.
Program predškolskog odgoja sufinancira se mjesečnim iznosom od 810,00 kn po djetetu
za redoviti 10-satni program te mjesečnim iznosom od 567,00 kn po djetetu za poludnevni 6-satni
program.
Za pedagošku 2020./2021. godinu odobreno je sufinanciranje za najviše 20 djece s
prebivalištem na području grada Rijeke, a slijedom zaprimljenih zahtjeva roditelja, tijekom godine je
sufinancirano ukupno 16 djece.
Obzirom na i nadalje postojeću potrebu roditelja da njihovo dijete nastavi pohađati
predškolski program dječjeg vrtića izvan područja grada Rijeke, odnosno potrebu roditelja da iz
raznih životnih okolnosti upišu dijete u neki od programa dječjeg vrtića izvan područja grada
Rijeke, ovim materijalom predlažemo nastavak sufinanciranja predškolske djelatnosti u dječjim
vrtićima na području drugih gradova i općina.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje, zainteresirani roditelji u obvezi su podnijeti
obrazloženi zahtjev za sufinanciranje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo te uz njega
dostaviti podatak o osobnom identifikacijskom broju djeteta i oba roditelja poradi provjere
prebivališta, te podatke o vrtiću i programu u koji žele upisati dijete. Ukoliko Odjel prihvati zahtjev
roditelja, s dječjim vrtićem sklopit će se ugovor o sufinanciranju u svrhu reguliranja međusobnih
prava i obveza.

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg
zaključka
1. Prihvaća se nastavak sufinanciranja u pedagoškoj 2021./2022. godini:
redovitog programa predškolskog odgoja za najviše 20 djece s prebivalištem u gradu Rijeci u
dječjim vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke.
2. Redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima iz točke 1. ovog zaključka sufinancirat će se s
mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kuna za cjelodnevni program ili s mjesečnim iznosom
od 567,00 kuna za poludnevni program, samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na
području grada Rijeke.
3. Dječji vrtići iz točke 1. ovoga zaključka samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja
roditelja u cijeni njihovih programa.
4. U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu osigurano je ukupno 7.400.000,00 kuna za
sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača, na poziciji
PR00297 – Tekuće donacije u novcu, u okviru Razdjela 004 – Odjel gradske uprave za odgoj i
školstvo, Glave 00401, na Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača.
5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za 2022.
godinu planira sredstva za nastavak sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja u
vrtićima drugih osnivača na području i izvan područja grada Rijeke.

