
Na temelju Rješenja prosvjetne inspekcije KLASA.: UP/I-600-04/16-01/00072, URBROJ: 533-23-16-

0006, od 9. rujna 2016. članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,, 

107/07 i 94/13) te članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju  (Narodne novine  94/13), Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana 29. rujna 2016. 

utvrdilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, a 

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. daje prethodnu 

suglasnost. Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2017. godine donosi:  

O  D  L  U  K  U 

o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj 

Članak 1. 

Članak 15. mijenja se i glasi: 

(1) U dječjem Vrtiću ostvaruju se : 

- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te 

njihovim mogućnostima i sposobnostima, a prema duljini boravka djeteta u Vrtiću  kao 

cjelodnevni desetsatni i poludnevni petsatni i šestsatni programi 

- programi na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine s pravom prvenstva upisa 

pripadnika talijanske nacionalne manjine  

- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju 

- programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi 

- programi predškole 

- program katoličkog vjerskog odgoja 

- programi za roditelje  

- program međunarodnih Eko škola 

- program glazbene igraonice  

- program sportske igraonice 

- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i 

sportskog sadržaja 

 

(2) Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Vrtić  može izvoditi programe sukladne 

odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 

(3) Na programe iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka suglasnost daje ministarstvo nadležno za 

obrazovanje. 

(4) Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je Vrtić osnovan proširuje djelatnost 

izvođenjem novih programa ili Vrtić mijenja program, Vrtić je obvezan prije početka 

izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka. 

(5) Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa iz 

stavka 4. ovoga članka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak 

obavljanja djelatnosti, Vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za 

izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima. 

(6) Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka te nakon izvršnosti rješenja iz 

stavka 5.ovoga članka, Vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno 

izmijenjenog programa. 



 

            Članak 2. 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj stupa na snagu osmog 

dana od dana donošenja. 

KLASA: 601-02/17-03/02 

URBROJ: 2213-23-06-17-2 

U Malom Lošinju, 26. svibnja 2017. 

 

 

       Predsjednica Upravnog vijeća: 

            

        Martina Lipovac, prof 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj je objavljena na oglasnoj 

ploči dana 29. svibnja 2017. godine te stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objave, 

odnosno od dana 6. lipnja 2017. 

 

        V.d. ravnateljice 

       

         mr.sc. Tanja Perić, prof. psih. 


