
 

ZAKLJUČCI TEMATSKE RASPRAVE O JAVNIM POTREBAMA U 

PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU TE SKRBI O DJECI RANE I 

PREDŠKOLSKE DOBI GRADA SPLITA 

 

I.                   Gradsko vijeće Grada Splita donosi Odluku o osnivanju Odbora za 

podizanje kvalitete i dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Splitu 

  

II.                Gradsko vijeće Grada Splita razmotrit će prijedloge i u roku od 30 

dana od donošenja ove Odluke imenovati članove Odbora za podizanje kvalitete i 

dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Splitu 

 

III.             Članovi iz točke 2. ove Odluke imati će u vidu: 

 

1.      Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske 

ustanove Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj: 10/11, 9/14, 

14/16 i 11/17) 

2.      Pravilnik o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u 

vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita 

(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj: 4/14 i 35/16) 

3.      Odluku o utvrĎivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa 

dječjih vrtića i jaslica Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ br. 29/08, 

7/10) 

4.      Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Splita („Službeni glasnik 

Grada Splita“ broj 4/14) 

5.      Kao i druge propise i okolnosti važne za donošenje pravilne i na zakonu 

utemeljene odluke o konkretnim mjerama i radnjama kojima bi se utjecalo na 

podizanje kvalitete i dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Splitu i 

otklonile postojeće nejednakosti kojima su izvrgnuta djeca u Splitu 

6. Postojeće nejednakosti i druge nepravilnosti kojima su u ovom slučaju 

izvrgnuta djeca 

  

i 

 

 analizirati: 

  

-          uvjete i kriterije upisa u predškolske ustanove Grada Splita 

-          uvjete i kriterije sufinanciranja programa u predškolskom odgoju 

-          pravila o redovnom i izvanrednom upisnom postupku i rokovima za upis 

-          sadržaj zahtjeva za upis u predškolske ustanove 

-          kriterije za donošenje zaključaka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa 

dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području 

Grada Splita 

-          kriterije za sudjelovanje roditelja u cijeni programa 

-          potrebu sufinanciranja djelatnosti dadilje što obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za 

djecu, 



-          sve primjedbe i prijedloge iznijete na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita 

– tematskoj raspravi o javnim potrebama u predškolskom odgoju i obrazovanju te 

skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Splita, 

te utvrditi 

 

bitan sadržaj i smjernice gdje će se konkretnim mjerama i radnjama utjecati na podizanje 

kvalitete i dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Splitu. 

 

Navedeno će dostaviti Gradonačelniku i Službi za društvene djelatnosti radi izrade nacrta 

prijedloga odluka iz njihove nadležnosti koji će se uputiti u proceduru javnog savjetovanja, a 

nakon toga u najkraćem roku dostaviti Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i 

odlučivanje.   


