
На  основу   члана  30.  став  6.  Закона  о  предшколском  васпитању  и
образовању  ("Службени  гласник  РС",  број  18/10),  члана  2.  Правилника  о
критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се
уписује у васпитну групу („Службени гласник РС“ број 44/11), члана 56. Статута
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/08), и члана 72. Пословника о
раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр.1/13), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 25.06.2014. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

   I Утврђује се да Предшколска установа „Пчелица“ може уписати за 20%
већи број деце у васпитну групу у односу на прописан број деце.

II Решење  доставити  Управи  за  образовање  и  Предшколској  установи
„Пчелица“.

Број: 849-20/2014-03
У Нишу, 25.06.2014. год.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                        Председник

                                                                                               Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е 

Предшколска установа „Пчелица“ поднела је  захтев за утврђивање већег
броја  деце од броја који се уписује у  васпитну групу, а као разлоге је навела
следеће:

У предшколску установу „Пчелица“ је уписано 5.627 деце, а око 2.000 деце
чека на смештај у вртићима.

Тренутним  смештајним  капацитетима  и  просторним  распоредом  дечијих
вртића  не  могу  бити  обухваћена  сва деца  са  територије  Града  Ниша  која  се
налазе на листи чекања за пријем у вртић.

Према евиденцији долазеће деце број долазеће деце је испод норматива
предвиђених чланом 30. став 3. Закона о предшколском васпитању и образовању.
Просечно  одсуство деце у васпитној групи за децу узраста до три године износи
42%, а  за децу од три године до пет и по година износи 33%.

У захтеву су навели да испуњавају све критеријуме из члана 2. Правилника
о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се
уписује у васпитну групу.

Законом о предшколском васпитању и образовању у члану 30.  став 6. је
прописано  да ако не постоји могућност за формирање васпитних група у складу
са  Законом, оснивач може утврдити мањи, односно највише 20% већи број деце
од броја који се уписује у васпитну групу, у складу са критеријумима које прописује
министар. 

Правилником о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја
деце од броја који се уписује у васпитну групу у члану 2. је прописано да се већи
број  деце од Законом утврђеног  броја  у  васпитним групама,  може  утврдити у
следећим случајевима:
1)  ако  утврђеном  мрежом  објеката  и  изграђеним  капацитетима  не  могу  бити
обухваћена  сва  деца  према  исказаним  потребама  родитеља  и  ако  не  постоје
услови за проширење мреже објеката и других простора за рад са децом;
2) ако би с обзиром на просторни распоред дечјих објеката обухваћених мрежом и
с обзиром на место становања или рада родитеља то било оправдано;
3) ако је просечно годишње одсуство деце у васпитној групи за децу узраста до
три године веће од 40%, односно за децу од три године до пет и по година веће од
30%;
4) ако то захтева потреба просторне повезаности школе и предшколске установе.

На основу изложеног, предлаже се да Градско веће донесе решење као у
диспозитиву.

По овлашћењу-начелник

          Јелица Велаја


