
          

Temeljem članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 35. stavka 1. alineje 1. Statuta Grada Vrbovca 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32-II/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada 

Vrbovca na 4. sjednici održanoj 09. listopada 2017. godine  d o n i j e l o   j e  
 

O D L U K U 

O PLANU MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA 
 

 

Članak 1. 
Utvrđuje se Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Vrbovca. 

 

Članak 2. 
Polazeći od potreba i interesa roditelja/staratelja – korisnika usluga predškolskog 

odgoja za njihovu djecu predškolske dobi, Grad Vrbovec osnovao je Dječji vrtić Vrbovec, 

javnu ustanovu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja, za djecu od navršene prve 

godine do polaska u osnovnu školu, koju njihovi roditelji/staratelji upišu u Dječji vrtić 

Vrbovec. 

 

Članak 3. 
Dječji vrtić Vrbovec, u skladu s radnim vremenom roditelja/staratelja – korisnika 

usluga, obavlja djelatnost na tri lokacije, i to: matični objekt na adresi 7. svibnja 12 a, 

Vrbovec, sa 6 odgojnih skupina,  dislocirani objekt u Pastoralnom centru,  Ulica Poginulih 

branitelja bb s 3 odgojne skupine i dislocirani objekt u Ulici A. Šenoe 11 s 2 odgojne 

skupine. Radno vrijeme Dječjeg vrtića Vrbovec je od 05,15 sati do 17,15 sati. Za potrebe 

predškole vrtić je otvoren do 19,30 sati. 

          

Članak 4. 
Redoviti cjelodnevni 10-satni program rada Dječjeg vrtića Vrbovec u kojem je 

smješteno 268 djece, provode 23 odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme, 1 

zdravstvena voditeljica na neodređeno radno vrijeme, 1 stručni suradnik pedagog i 

logoped na neodređeno puno radno vrijeme. Od tehničkog osoblja zaposleno je 1 glavna 

kuharica, 1 kuharica, 1 pomoćna kuharica, 2 pomoćne kuharice/spremačice, 5 spremačica, 

1 domar, 1 voditeljica računovodstva, 1 tajnica na neodređeno  puno radno vrijeme i 1 

ravnateljica. Na području Grada Vrbovca imamo i vjerski Dječji vrtić „Dobri“ ul. Krste 

Frankopana 2. Vrbovec u kojem se također provodi redovni 10-satni program za  60 djece 

smješteno u  2 skupine, sa šestero zaposlenih djelatnika, te jedno privatno čuvalište za 

djecu gdje je smješteno 24 djece shodno Zakonu o dadiljama u ul. Celine 41a, također se 

provodi 10-satni program i zaposleno je 5 osoba. 

 

 

 



Članak 5. 
Dječji vrtić Vrbovec organizirat će i provoditi Program predškole u suradnji  s 

drugim lokalnim jedinicama na području bivše općine Vrbovec u trajanju od 250 sati 

tijekom pedagoške godine, a na temelju interesa i potreba roditelja. U redoviti cjelodnevni 

program integrirati će se djeca s posebnim potrebama. 

 
Članak 6. 

Radi zadovoljavanja potreba predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno skrbi o 

djeci predškolske dobi, na području Grada Vrbovca, donijeli smo Odluku o sufinanciranju 

programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima, drugih osnivača, te Odluku o 

sufinanciranju privatnih čuvališta djece shodno Zakonu o dadiljama na području Grada 

Vrbovca, s time da  ova Odluka ne ograničava osnivanje novih odgojno – obrazovnih 

skupina u sklopu Dječjeg vrtića Vrbovec, kao ni drugih ovlaštenih osnivača. Ne 

ograničava se niti organiziranje različitih odgojno – obrazovnih programa pri osnovnoj 

školi, te pri različitim zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i 

udrugama registriranim na području Grada Vrbovca, a sve u skladu sa Zakonom o 

predškolskom odgoju i naobrazbi. 

 

Članak 7. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Planu mreže dječjih 

vrtića na području Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 33/10).  

 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave «Glasniku Zagrebačke 

županije». 
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