OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA za 2021. godinu.
NAZIV KORISNIKA: DV "Zvončić"Nedelišće, Uska 16b
SAŽETAK DJELOKRUGA: DV "Zvončić" je javna ustanova koja u okviru predškolskog odgoja i
obrazovanja ostvaruje redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, programe ranog učenja stranih jezika,
program predškole.
1. NAZIV PROGRAMA

Odgojno-obrazovni program rada s djecom rane i predškolske
dobi

2. CILJEVI (što se programom
želi postići)

Odgovornim djelovanjem svih zaposlenika i roditelja,
provođenjem preventivnih programa zaštite i samozaštite djece
te osmišljenom strukturom unutarnjeg i vanjskog prostora
osigurati uvjete za potpunu sigurnost i zaštitu djece.
Organizacijski, materijalno i kadrovski stvoriti kulturu ustanove
usmjerene na razumijevanje procesa istraživanja i učenja djece
te razvijanje temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje.
Njegujući suradničke odnose, podršku i kolegijalnost ali i
preuzimanjem vlastite odgovornosti težiti ustanovi koja
prihvaća nova znanja, unapređuje odgojno-obrazovnu praksu
uvažavajući posebnost svakog pojedinca.
Podizati i dalje razinu kvaliteta rada daljnjim stručnim
usavršavanjem djelatnika.

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA
(kako se nastoji realizirati
program, tko je korisnik
ili primatelj usluge)

Dječji vrtić "Zvončić" obavlja djelatnost na lokaciji Nedelišće,
Uska 16b. U primarni 10-satni program upisano je 155 djece u
6 odgojno-obrazovnih skupina.
Vrtić organizira i kraći program predškole za djecu koja nisu
uključena ni u jedan vid predškolskog obrazovanja, te rano
učenje engleskog jezika.
U redovite skupine trenutno je uspješno integrirano četvero
djece s posebnim potrebama uključujući djecu koja imaju
rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja, te djeca koja imaju
zdravstvenu dokumentaciju po vrsti teškoća, logopedsku
dokumentaciju i djeca kojima je obradom od strane stručnog
tima ustanovljeno postojanje određene poteškoće.
U realizaciji navedenih programa sudjeluje 17 zaposlenika na
neodređeno vrijeme i logoped ugovorom o djelu.

4. ZAKONSKE I DRUGE
PODLOGE NA KOJIMA SE
ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost DV "Zvončić" ostvaruje se u skladu s pozitivnim
propisima Republike Hrvatske - Zakon o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13), Zakon o ustanovama
(NN76/93,29/97, 47/99, 35/08), te drugim propisima i
dokumentima koji uređuju područje odgoja i obrazovanja djece
rane i predškolske dobi.

5. POKAZATELJI REZULTATA
NA KOJIMA SE ZASNIVAJU
IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH
SREDSTAVA

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu, kao i procjena za
2022. i 2023. godinu izrađen je na temelju realnih troškova i
financijskih pokazatelja za devet mjeseci 2020. godine, zatim na
temelju kriterija financiranja iz Programa javnih potreba za
2021. i smjernica odnosno Uputa za izradu proračuna Općine
Nedelišće za razdoblje 2021.-2023.
U proračunu za 2021. godinu maksimalno smo racionalizirali
troškove poslovanja svugdje gdje je to bilo moguće, ali ne na
uštrb kvalitete izvođenja programa.

6. RAZLOG ODSTUPANJA OD
U prijedlog proračuna za 2021. te projekciju plana za 2022. i
PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA 2023. godinu uključen je i planiran višak prihoda.
Dječji vrtić "Zvončić" procjenjuje da će iz 2020. u 2021. godinu
prenijeti višak u iznosu 100.000 kuna, a rasporedit će ga u 2021.
godini u cijelosti (vidljivo u računu prihoda i rashoda)
Ukupno planirani rashodi su za 4.05% veći u odnosu na plan za
2020. godinu, radi povećanja troškova poslovanja.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uz odgojitelje pokazatelji uspješnosti su i stručni suradnici u
procesu, djeca kao najbitniji član, te njihovi roditelji kao
partneri u odgojno-obrazovnom procesu.
Dječji vrtić "Zvončić" surađivat će sa svim vanjskim čimbenicima
koji mogu doprinjeti kvalitetnom odgojno-obrazovanom radu,
te ispunjavanju uvjeta otvorenosti i javnosti rada naše
Ustanove.
Cilj odgojno-obrazovnog rada jest povezivanje obiteljskog i
izvanobiteljskog odgoja djeteta, određena srodnost
izvanobiteljskog s dobrim obiteljskom odgojem, što čvršća
suradnja s roditeljima, a posebno stvaranje mogućnosti da
roditelj sudjeluje u životu i aktivnosti djeteta u vrtiću i van
njega.

U Nedelišću, studeni 2020.
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