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ODGOVOR

NA VIJEĆNIĆKO

PITANJE

MIRANDA IVANiŠEVIĆ DVORNIK, vijećnica u Gradskome vijeću Grada Splita, na 13.
sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita, održanoj 29. kolovoza 2018. godine, postavila je
sljedeće
PITANJE
MKakvaje situacija sa stanjem upisa djece u vrtiće?
Prema medijskim izvještajima ispada da je svake godine sve veći broj neupisane djece. Što
će Grad napraviti u ovoj godini da broj neupisane djece bude što manji i kakvi su planovi za
buduće razdoblje u smislu povećanja kapaciteta?
Pitanje popodnevne smjene u vrtićima. Kako ide taj proces i da li će se na taj način uspjet
zbrinut određen broj djece?"

ODGOVOR
Nakon provedenog prvostupanjskog i drugostupanjskog upisnog postupka u ustanove
predškolskog odgoja čiji je osnivač i vlasnik Grad Split za pedagošku 2018.12019. godinu
ukupno je upisano 1268 djece (zajedno s 32 djece s teškoćama).
Zbog nedostatka prostora ostalo je neupisano ukupno
109 jasličke djece koja
ispunjavaju propisane uvjete i oni su upućeni u jasličke programe vrtića u vlasništvu fizičkih
osoba, udruga i vjerskih zajednica čiju realizaciju Grad Split već godinama sufinancira.
Da bi se još više smanjio broj neupisane jasličke djece Grad Split je osigurao 60
novih jasličkih mjesta u programima vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih
zajednica u sustavu sufinanciranih i to u OV-u Carobni pia nino, OV~u Princeza i OV-u Hugo.
Premda se osiguralo od strane Grada 60 jasličkih mjesta,od kojih je popunjeno 45 mjesta
dok je 15 mjesta u novootvorenom jasličkom programu OV-a Carobni pia nino ~ ostalo
nepopunjeno.
Uz 109 jasličke djece ostalo je neupisano u gradske vrtiće 39 vrtićke djece.
Međutim,u gradskim vrtićima ostalo je slobodnih 27 mjesta u vrtićkim programima u koja se
ova djeca mogu upisati.
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U smislu povećanja broja mjesta u jasličkim i vrtićkim programima Grad planira u budućem
razdoblju dogradnju i nadogradnju postojećeg DV.a Ružmarin, kojom bi se stvorili uvjeti za
otvaranje 5 jasličkih odgojnih skupina i smještaj uprave.
Također Grad planira i izgradnju dječjeg vrtića na Pujankama uz Osnovnu školu Pujanki te
na području Kile izgradnju dječjeg vrtića u koji bi se moglo smjestiti 150 djece u šest
odgojnih skupina.
Na prijavljeni natječaj Ministarstva za demografiju obitelj, mlade j socijalnu politiku
nUnapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ~ gradski
dječji vrtići u partnerstvu s Gradom Splitom dobili su za podnesene dvije projektne prijave _
nVrtić
po mjeri suvremene obitelji 1" i "Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2", ukupno
27.723.236,14 kuna. Obje prijave odobrene su u punom zatraženom iznosu, pri čemu 100%
iznosa čine bespovratna sredstva.

OV Radost uvodi ukupno 4 produljena i jedan smjenski program, dok OV Marjan uvodi 1
program produljenog i 1 poslijepodnevnog boravka, 1 smjenski vrtićki i 1 smjenski jaslički
program. OV Cvit Mediterana uvodi 6 produženih i jedan smjenski program, dok OV Grigor
Vitez uvodi 2 skupine produljenog 10-satnog vrtićkog programa i 1 skupinu 7-satnog vrtićkog
poslijepodnevnog programa.
Posebno je važno uvođenje trećeg odgajatelja za grupe koje pohađaju djeca s poteškoćama,
te uspostava centra za darovitu djecu u OV Cvit Mediterana.
Oba projekta doprinijeti će unaprjeđenju postojećih, razvoju posebnih programa, te otvaranju
ukupno 65 novih radnih mjesta.
Uz nova zapošljavanja projekti će omogućiti i dodatne edukacije stručnog osoblja kojim će se
poboljšati sustav integracije djece s poteškoćama i poticati rad s darovitom djecom.
Sadržaj predškolskih programa ovim projektima prilagođava se potrebama djece i roditelja
kroz uvođenje novih programa produljenih, poslijepodnevnih i smjenskih programa koja će
doprinijeti usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza.
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1.Gradonačelniku, ovdje
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