
 Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik 
Grada Virovitice" br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na  . sjednici održanoj dana 
., donosi 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu  

Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2013. godinu 
 
 
 
I 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2013. godinu. 
 
 
 

II 
 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Virovitice". 
 
 
 
 
Klasa: 601-02/14-01/ 
Ur.broj: 2189/01-07/3-14 
Virovitica,  
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE 
 

            Predsjednica 
 
       Lahorka Weiss, dipl.oec. 
  





        
 
 
            REPUBLIKA HRVATSKA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
                GRAD VIROVITICA 
          Gradonačelnik 
 
Klasa: 022-04/14-01/14 
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-24 
Virovitica, 16. lipnja 2014. 
 
 
        Gradsko vijeće Grada Virovitice 
         n/r predsjednice 
 
 
 
 
Predmet: Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2013. godinu 

     - mišljenje, dostavlja se 
 
 

     Gradonačelnik Grada Virovitice na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj dana 
16. lipnja 2014. godine razmatrao je  Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 
2013. godinu, te daje slijedeće mišljenje:  
 

Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica za 2013. godinu. 
Pohvaljuje se angažiranost djelatnika dječjeg vrtića koji svojom kvalitetom i stručnošću brinu 
o odgoju djece, te njihovoj sigurnosti kao i na usluge koje pružaju te na skupove i druge 
manifestacije koje su organizirane u Dječjem vrtiću „Cvrčak“. U 2013. godini upisano je 462 
djece u 22 skupine, međutim nisu sva djeca mogla biti obuhvaćena upisom u Dječji vrtić i 
nadalje je kapacitet pre mali za svu djecu koja imaju potrebe za pohađanjem Vrtića. Međutim 
Grad s obzirom na mogućnosti Proračuna nije u mogućnosti povećati kapacitet Vrtića 
dogradnjom. S obzirom na novi standard koji ustanove predškolskog odgoja moraju ispuniti 
treba naglasiti da Dječji vrtić „Cvrčak“, ukoliko bi poštivao navedeni standard, mogao bi 
upisati ne 462 djece već 420 djece . Iz navedenog proizlazi da će ove 2014. godine ostati 
neupisano gotovo dvije skupine djece ako ne i više.  S obzirom na navedeno, te na potrebe za 
smještajem djece u vrtičke skupine, a kako Grada nije u mogućnosti,  treba  više doći do 
izražaja privatna inicijativa za izgradnju i otvaranje vrtića sukladno postojećoj Mreži 
predškolskih ustanova na području Virovitičko-podravske županije.“.  
 
 
           Gradonačelnik 
         Ivica Kirin, dipl.ing., v.r. 
 






















































