
Obavijest roditeljima – DV Viškovo 

 

Radi učestalih upita roditelja o ukidanju skupine smjenskog programa u DV Viškovo 

smatramo važnim obavijestiti roditelje i zainteresiranu javnost kako niti DV Viškovo niti 

Općina Viškovo kao njegov osnivač nisu donijeli odluku o ukidanju smjenskog vrtića.  

Naprotiv, na Zahtjevima za nastavak korištenja usluga DV Viškovo, kao i na Zahtjevima za 

upis ostavljena je mogućnost da roditelj navede vrijeme u kojem ima potrebu skrbi o djetetu.  

Mogućnost da roditelj navede vrijeme u kojem ima potrebu skrbi o djetetu predstavlja realnu 

osnovu za organizaciju rada vrtića u cjelini, uključivši i tzv. smjensku skupinu. Navedeno 

proizlazi iz zakonske obveze vrtića sukladno čl. 16, stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju u kojem se ističe kako radno vrijeme vrtića mora biti usklađeno s potrebama 

djece i zaposlenih roditelja. Dječji vrtić Viškovo ostavljajući otvorenu mogućnost 

izjašnjavanja roditelja svojom organizacijom želi kvalitetno zadovoljavati potrebe roditelja 

povezano s njihovim radnim vremenom uključivši i roditelje koji rade u smjenama.   

Relevantni pokazatelji potrebe za definiranje rada vrtića u sljedećoj pedagoškoj godini 

2015./2016.  podaci su o potrebama roditelja čija su djeca primljena u DV Viškovo za 

navedenu pedagošku godinu. S obzirom na to, bilo koji odgovor o organizaciji rada smjenske 

skupine u sljedećoj pedagoškoj godini trenutno je preuranjen.  

O navedenom su roditelji korisnici smjenskog programa bili dodatno obaviješteni na 

roditeljskom sastanku koji je održan 8. travnja 2015. godine. Tada je roditeljima dodatno 

pojašnjeno kako će se organizacija rada smjenske skupine pedagoškoj godini 2015./2016. 

morati usuglasiti s Državnim pedagoškim standardom, posebice u odnosu na čl. 3 koji definira 

trajanje programa, čl. 22 koji definira broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini te čl. 28 koji 

određuje broj odgojitelja po skupini. Pri tom će se voditi računa o optimalnoj organizaciji 

kako bi se zadovoljile potrebe roditelja zaposlenih u smjenama čija su djeca već upisana, 

odnosno roditelja čija će djeca tek temeljem rezultata novih upisa ostvariti pravo na upis. 

 

 

 

 

 


