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Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15), Gradsko vijeće Grada
Gospića na sjednici održanoj dana ___________2018. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju

i obrazovanju Grada Gospića za 2018. godinu

Članak 1.

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Grad Gospić ima pravo i
obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i
ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za
2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program javnih potreba) utvrđuju se oblik, opseg, kvaliteta i
način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb
o djeci rane i predškolske dobi (dalje u tekstu: predškolski odgoj).

Program javnih potreba utvrđuje se u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i
obrazovanju i dosada donesenim provedbenim propisima. Prema Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja sastavni je dio sustava odgoja i
obrazovanja, program se pretežno financira sredstvima proračuna lokalne i područne
(regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja u
koji su uključena njihova djeca.

Dječji vrtić Pahuljica, predškolska je ustanova koja organizira odgoj i obrazovanje
djece rane i predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu,
svojim radom dopunjava obiteljski odgoj te uspostavlja suradnju s roditeljima. Predškolski
odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama  i potrebama djeteta .

Dječji vrtić Pahuljica provodi 5 - satni i 10 - satni redoviti program, program predškole
i program za djecu s teškoćama u razvoju.

Redoviti 10 - satni program obogaćen je:
- programom ranog učenja engleskog jezika,
- programom kinezioloških aktivnosti,
- programom katoličkog vjerskog odgoja.

Redoviti cjelodnevni (10-satni) program u petodnevnom radnom tjednu temeljni je
program Dječjeg vrtića Pahuljica. Organizacija radnog vremena usklađena je s potrebama
roditelja te će se sukladno istima organizirat odgojno obrazovni rad tijekom cijele
pedagoške godine.
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Program za djecu s teškoćama u razvoju namijenjen je djeci s većim utjecajnim
teškoćama predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u školu u trajanju
od 5 sati u jednoj mješovitoj skupinu s obuhvatom 3-oje djece.

U programe Dječjeg vrtića Pahuljica za pedagošku godinu 2017./2018. upisano je 382
- je djece raspoređenih u 22 odgojne skupine.

U 18 odgojnih skupina redovitog programa 338-ero djece raspoređeno je kako slijedi:
objekt Gospić - 14 skupina s obuhvatom ukupno 271-og djeteta, objekt Lički Osik - 1
skupina s obuhvatom 16-ero djece, objekt Perušić - 2 skupine s obuhvatom ukupno 34-ero
djece i objekt Karlobag - 1 skupina s obuhvatom 17-ero djece.

U 4 odgojne skupine predškole 44-ero djece raspoređeno je kako slijedi: objekt
Gospić - 2 odgojne skupine s ukupnim obuhvatom 29-ero djece, objekt Lički Osik - 1
odgojna skupina s obuhvatom 8-ero djece i objekt Perušić - 1 odgojna skupina s obuhvatom
7-ero djece.

Broj djece u 10-satnom programu u objektu Gospić (12 skupina) i objektu Lički Osik (1
skupina) je ukupno 270, a 17-ero djece je u 5-satnom programu u 2 odgojne skupine u
objektu Gospić.

U Perušiću jedna mješovita skupina od 3. godine do polaska u školu u 10-satnom
programu sa obuhvatom 22-oje djece i jedna odgojna skupina jaslica s obuhvatom 12-ero
djece.

U Karlobagu jedna mješovita skupina od 3. godine do polaska u školu u 6 i 10-satnom
programu s obuhvatom 17-ero djece.

Programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole prate zadovoljavanje
svih djetetovih potreba, potrebu za sigurnošću te potrebu za samoostvarenjem njegovih
osobnih potencijala. Temeljem dobro strukturiranog okruženja i primjenom suvremenih
oblika učenja indirektno kroz igru, druženje i aktivnosti potiču se i osnažuju djeca za
cjeloživotno učenje.

Program Predškole osigurava svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu
školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina i navika. Stjecanje spoznaja i
zadovoljavanje interesa osiguravaju djetetu prilagodbu na nove uvjete života, rasta i razvoja
u školskom okruženju.

Program će se izvoditi kroz cijelu pedagošku godinu u Dječjem vrtiću Pahuljica u
Gospiću, Ličkom Osiku i Perušiću.

Članak 2.

Djelatnost predškolskog odgoja financira se iz sljedećih izvora:

- iz sredstava Državnog proračuna,
- iz sredstava Proračuna Grada Gospića,
- iz sredstava Proračuna Općine Perušić,
- iz sredstava Proračuna Općine Karlobag,
- iz vlastitih sredstava Dječjeg vrtića Pahuljica,
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- sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima su obuhvaćena njihova djeca.

U 2018. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 8.108.600,00 kn za sljedeće
aktivnosti:

AKTIVNOST IZVOR IZNOS SREDSTAVA

REDOVNI RASHODI PRIMARNOG
PROGRAMA GOSPIĆ 6.603.580,00 kn

Grad Gospić 5.237.230,00 kn
Dječji vrtić Pahuljica 1.000,00 kn

7.100,00 kn
Sufinanciranje roditelja 1.358.250,00 kn

PREDŠKOLA 110.150,00 kn
Grad Gospić 74.150,00 kn
Državni proračun 36.000,00 kn

PRIMARNI PROGRAM PERUŠIĆ 813.800,00 kn
Sufinanciranje roditelja 120.000,00 kn
Općina Perušić 693.800,00 kn

PRIMARNI PROGRAM KARLOBAG 478.300,00 kn
Sufinanciranje roditelja 84.700,00 kn
Općina Karlobag 393.600,00 kn

KAPITALNI PROJEKT 102.770,00 kn
Opremanje vrtića Grad Gospić 102.770,00 kn
UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA 8.108.600,00 kn

Članak 3.

Dječji vrtić Pahuljica je odgovoran za namjensku realizaciju sredstava.

Dječji vrtić Pahuljica dužan je Gradu Gospiću podnijeti izvješće o svom godišnjem
poslovanju, sa strukturom svih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada
Gospića“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r.


