
P RO G R A M 

JAVNIH  POTREBA U
ODGOJU I OBRAZOVANJU

NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
U 2006. GODINI

1. STANJE



Odgoj  i  obrazovanje  djece  i  mladeži  u  Općini  Blato  organizirano  je  kroz  slijedeće 
segmente:

1.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE I BRIGA O DJECI

Ovaj vid odgoja i obrazovanja organiziran je u okviru samostalne Predškolske ustanove 
Dječji  vrtić  Blato,  kojoj  je  osnivač  i  vlasnik  Općina  Blato  i  u  Podružnoj  jedinici  Blato, 
Predškolske ustanove «Marija Petković» Zagreb Družbe Kćeri Milosrđa.

A) Predškolska ustanova Dječji vrtić Blato ostvaruje program predškolskog odgoja i 
obrazovanja djece u okviru tri odgojno – obrazovne grupe po dobi djece:

a) predškolska grupa (djeca od 5,5 – 6,5 godina)
b) mješovita srednja grupa (djeca od 4,5 – 6,5 godina)
c) mješovita mlađa grupa (djeca od 2,5 – 5,5 godina)
i to kroz dva oblika rada obzirom na vrijeme boravka djece u ustanovi:
a) šestosatni boravak djece 7:00 – 13,00
b) produženi boravak 7,00 – 15,00
Sukladno duljini vremena boravka djece u Ustanovi je organizirana i prehrana.

Ukupan broj djece koja koriste usluge Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato je:
Grupa naziv Broj 

korisnika
Šestosatni Produženi Mjesto 

boravka 
1 Predškolska 

grupa
27 22 5

Blato
2. Srednja 

mješovita
16 14 2 Blato

3. Mlađa 
mješovita

12 8 4 Blato

Ukupno: 55 44 11

Kapacitet vrtića kojeg dozvoljavaju prostorni i kadrovski uvjeti je 65-70 djece u jednoj 
smjeni.

Ekonomska cijena programa boravka djece u vrtiću izračunata je na bazi grupa 20-25 
djece za šestosatni program iznosi 750,00 kuna, a za produženi boravak 1.100,00 kn

Utvrđene cijene participacije programa od strane roditelja:
- za šestosatni program:   240,00 kuna
- za produženi program:  380,00 kuna.
- program igraonice:   150,00 kuna

Sukladno Socijalnom programu općine Blato pojedina djeca korisnici su mjera programa i to:
Status Broj 

djece
Cijena

(mjesečno)
Napomena

Socijelne potrebe 1 - Oslobođeni u cijelosti
Roditelj invalid Domov. rata 1 60,00 Oslob. djelomično
Djeca s posebnim  potrebama - - -
Samohrane  majke 4 300,00 Oslob. djelomično
Dvoje djece  u  vrtiću 4 190,00 Oslob. djelomično
Igraonica 4 150,00

Napori vrtića da poveća broj djece u programu i tako osigura održavanje postojeće cijene 
sastoje se od:

1. Uvođenje igraonica i dežurstva;
2. Mogućnost preuzimanja produženog boravka djece OŠ Blato (prvi i drugi razred-



boravak u vrtiću od 12,00 – 15,00 sati ili početka nastave uz prehranu).

Ovakav  program  nije  naišao na  odziv  od  strane  roditelja  premda  je   ponuđen 
roditeljima, a bio  bi  izuzetno dobro  rješenje  za  djecu  putnike  od  1 i 2  razreda  OŠ.

U vrtiću na svim poslovima i zadacima radi odgovarajuće stručno osoblje u skladu s 
važećim propisima.

B) Produžena jedinica Predškolske ustanove  Dječji  vrtić  "Marija Petković" u  Blatu 
organizirana je kroz dva oblika rada:

a) jaslička grupa (djeca od 6 mj. -  2g.6 mj.)
b) vrtička grupa (djeca od 2 g. – 6g. 6mj.)

Sukladno upisanim programima u ustanovi djeca borave od 6,00 do 15,30 sati te je za njih 
organizirana odgovarajuća prehrana.

Grupa naziv Broj korisnika Mjesto boravka 
Blato

Ostali

1. Jaslična skupina 25 22 3
2. Vrtička grupa 35 34 1

Ukupno: 60 56 4

Kapacitet vrtića kojeg dozvoljavaju prostorni i kadrovski uvjeti u jasličnoj skupini je 
29 djece, a u vrtičkoj skupini 40 djece.

Ekonomska cijena programa boravka djece u jaslicama i u vrtiću je1.100,00 kuna.
Utvrđena cijena  participacije  od strane  roditelja iznosi  400,00  kuna

Sukladno odluci  vrtića tj.  karizmi  Družbe Kćeri  Milosrđa  i  Socijalnom  programu 
općine Blato pojedina djeca korisnici  su  olakšica  ili  mjera programa 

Status Broj djece Napomena
Socijalne  potrebe 2 Oslobođeni u cijelosti
Djeca s posebnim  potrebama -
Samohrane  majke 7 Oslob. djelomično
Dvoje djece  u  vrtiću 10 Oslob. djelomično

Troje djece  u vrtiću -

U vrtiću na  svim poslovima i  zadacima radi  odgovarajuće stručno osoblje  u  skladu s 
važećim propisima.

1.2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Radovito obvezno osnovno obrazovanje provodi se u Osnovnoj školi Blato.
Školu polazi  326 učenika  u osam razreda i 16 odjeljenja.  Za 39 učenika organiziran je 
prijevoz po ugovoru sa Vojvodić prometom; Prigradica, Kapja (19) i  Prižba- Gršćica (20), a 



za 7 učenika  vlastiti prijevoz roditelja (Blaca, Črnja Luka, Karbni-Zaglav, te  prijevoz djece s 
teškoćama).

Nakon  rekonstrukcije i uređenja krovišta  povećan je prostor za  rad te su od školske 
godine 2004/2005. stječeni uvjeti za  rad  u  jednoj  smjeni.

Također, opremljena je nova informatička učionica sa osam računala.
Uz redoviti program koji je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

športa u školi se već  osmu  godinu organizira  rano  učenje  stranog  jezika  od  prvog  do 
trećeg razreda koju financiraju roditelji.

Rad školskog športskog kluba sufinanciran je od strane Općine Blato,  županijskog 
športskog saveza i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Uz redovite programe ostvaruju se i slijedeći programi:

- programi  izborne  nastave 
vjeronauk
informatika
talijanski jezik
njemački  jezik

- programi rada s nadarenim učenicima –  dodatna nastava
- programi rada s učenicima s teškoćama- prilagođeni i posebni programi
- programi rada u izvannastavnim područjima – slobodne aktivnosti
- program obrazovanja za ljudska prava
- Kvalitetna škola – škola bez prisile
-     Školski preventivni program   (  program  prevencije  ovisnosti )
 
U  školi djeluje   već  više  godina  Školski  športski  klub  OŠ  Blato,  koji  je  financiran 

od  Općine  Blato , Ministarstva  znanosti, obrazovanja i športa  i  Županijskog  športskog 
saveza.

Zastupljenost stručne nastave je 100%.
Stanje opreme i prostora u kojem se izvodi nastava redovito se obnavlja ali su potrebni 

bitniji zahvati i ulaganja u stolariju. Započeto obnavljanje namještaja neophodno je nastaviti 
kao i ulaganja u nastavnu opremu i sredstva, te s nabavkom neophodne informatičke opreme 
za školu.

Svi oblici nastave izvode se stručno.

1.3. OSNOVNO GLAZBENO ŠKOLOVANJE DJECE I MLADEŽI

Od školske 2002/2003 godine u okviru OŠ Blato započela je s radom  Osnovna glazbena 
škola  kao  proširena  djelatnost  OŠ  Blato.

Planom i  programom rada  škole  u  školskoj  godini  2005/2006.  ukupno  je  u  Osnovnu 
glazbenu školu upisano 64 djeteta, u 4 odjeljenja (I, II, III i kombinirano za IV,V i VI razred) 
Osnovno glazbeno obrazovanje djece i mladeži realizira se u slijedećim područjima:

- rog, truba, trombon
- klarinet
- flauta
- klavir

Za rad škole osigurani su kadrovski prostorni uvjeti i potreban instrumentarij od strane 
Općine Blato   glasovir,  OŠ Blato,  udruga u kulturi (HGSU Petar Milat, NG Blato, HGU Sv. 
Vincenca).

Rad  Škole  kao   mentorska  škola  nadzire Umjetnička  škola  Luke  Sorkočevića  iz 
Dubrovnika  čiji  učitelji  sudjelovati  i  u   ispitnim  komisijama .    



Škola   i   roditelji   učenika   polaznika   škole   sklopili   su   Ugovor   o    novčanom 
sudjelovanju u opremanju  škole i  provedbi  obrazovnog programa  po  cijeni  150,00 kn 
mjesečno.    

1.4. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Srednjoškolsko obrazovanje u Blatu se ostvaruje u Srednjoj školi  Blato kroz slijedeće 
programe:

a) gimnazijski
b) računalni i strojarski tehničar
c) obrtnički  programi  (strojobravar,  automehaničar,  vodoinstalater,  krojač,  prodavač, 

frizer, elektromehaničar i elektroinstalater).
d) obrazovanje  odraslih  u  zanimanjima  navedenih  pod  obrtničkim  programima  i 

prekvalifikacija.

Školu polazi 231 učenik u  12 odjeljenja. Rad je organiziran u  jednoj smjeni

Uz redoviti program koji se financira od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
u školi se izvode i brojni fakultativni i izborni programi.
Rad školskog kluba sufinanciran je od strane Općine Blato, Županijskog sportskog saveza i 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Uz redovite programe ostvaruju se i slijedeći programi:
- programi rada s nadarenim učenicima – dodatna nastava
- programi rada s izvannastavnim područjima – slobodne aktivnosti
- SEMEP
- JAPO
- Eurocamp
- međunarodna suradnja
- program borbe protiv ovisnosti

Zastupljenost stručne nastave je  90 %
Oprema  i prostor u kojem se izvodi nastava redovito se održava i obnavlja te su postojeći 

uvjeti optimalni za izvođenje nastave. Međutim, javlja se potreba za dodatno opremanje i 
proširenje  učionice  za  grupe  strojarskih  predmeta,  frizerski  salon,  kao  i  potreba  nabavke 
dodatnih računala za informatički kabinet.

 

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

2.1. PROGRAME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJ

Radi usklađenja potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem djece i brige o djeci u 
općini Blato kao i ostvarenja mogućnosti korištenja programa za korisnike s područja općine 



Blato neophodno je planiranje upisa u istima, kao i usklađenje rada navedenih ustanova s 
mogućnostima proračuna.  Stoga,  Općina Blato ne može prihvatiti  dupliranje kapaciteta  ili 
nemogućnost ostvarenja mogućnosti upisa u pojedine programe od strane korisnika s područja 
općine Blato.

U 2006. godini Općina Blato u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić "Blato" sufinancirati 
program u:

a) predškolskoj grupi  (do dvije grupe)
b) srednjoj mješovitoj grupi (0,5 ili jedna grupa)
c) mlađoj grupi (0,5 ili jedna grupa)
za što će ukupno izdvojiti  260.000,00 kuna.

U  predškolskoj  ustanovi  Dječji  vrtić  "Marija  Petković"  Općina  Blato  u  2006.  godini 
financirat će  djelatnost Ustanove u dvije skupine:

a) jaslična skupina
b) vrtička skupina
za što će ukupno izdvojiti 140.000,00 kuna

Za predškolski  odgoj  i  obrazovanja  Općina  Blato  će  u  2006.  godini  izdvojiti  ukupno 
400.000,00 kuna.

2.2. PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Općina Blato u 2006. godini podržati će slijedeće programe:

      -  Prihvaća i podupire uključenje Osnovne i Srednje škole u realizaciju mjera programa 
      borbe protiv ovisnosti na području općine Blato.

- Prihvaćene programe rada s nadarenim učenicima u Osnovnoj školi Blato i u Srednjoj 
školi Blato kao i sufinanciranje rada s učenicima i učeničkih aktivnosti.
-  Prihvaćene  programe  rada  s  učenicima  sa   posebnim  potrebama  u  predškolskim 
ustanovama Osnovnoj i Srednjoj školi Blato.
-  Prihvaćene programe izvannastavnih i  izvanškolskih aktivnosti  djece i  učenika kao i 
progame rada s djecom mladeži kroz izravno financiranje nositelja i izvoditelja programa 
kroz financiranje proračunskih korisnika udruga športa i kulture.
- Prihvaćene programe stručnog usavršavanja odgajatelja učitelja, nastavnika i stručnih 
suradnika u predškolskim ustanovama Osnovnoj i Srednjoj školi Blato.
- Općina Blato sufinancirat će prihvaćene programe učeničkih natjecanja, susreta i smotri;
natjecanje  u  znanju,  susrete  učenika,  smotre  učeničkog  stvaralaštva  i  međunarodnu 
suradnju škola

Za program osnovnog i srednjeg obrazovanja Općina Blato u 2006. godini ukupno će 
izdvojiti  30.000,00 kuna.

                                                                                   
2.3. PROGRAMI U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato će u 2006. godini, 
uz postojeće stipendiste, na temelju raspisanog Natječaja  stipendirati i:

   a)  tri studenta suklano Listi reda prvenstva;
 b) jednog  najboljeg  učenike  završnog  razreda  Srednje  škole 

Blato.



Za stipendiranje studenata u 2006. godini Općina Blato izdvojit će 150.000,00 kuna 

2.4. PROGRAMI U GLAZBENOM OBRAZOVANJU DJECE I MLADEŽI

Općina Blato u 2006. godini Osnovnoj  glazbenoj  školi  pri  OŠ Blato omogućit će i 
sufinancirati:

- redovni rad i program škole
- materijalne troškove
- nabavku instrumentarija i opreme

Za potrebe Osnovne glazbene škole Općina Blato u 2006. godini izdvojit će  20.000,00 
kuna.

2.5. KAPITALNA ULAGANJA

Općina Blato u 2006. godini ulagat će u održavanje, opremanje i uređenje školskih zgrada i 
prostorija, u visini od 150.000,00 kn.

3. FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I 
OBRAZOVANJU

Redni 
broj

Naziv programa Visina sredstava
(u kunama)

Izvori financiranja

1. PROGRAMI  PREDŠKOLSKOG 
ODGOJA I OBRAZOVANJA
- Dječji vrtić "Blato"
- Dječji vrtić "Marija Petković"

400.000,00

260.000,00
140.000,00

Proračun Općine Blato



2. PROGRAMI  OSNOVNOG  I 
SREDNJEŠKOLSKOG 
OBRAZOVANJA

30.000,00
Proračun Općine Blato

3. PROGRAMI 
VISOKOŠKOLSKOG 
OBRAZOVANJA

150.000,00
Proračun Općine Blato

4. PROGRAM  GLAZBENE 
ŠKOLE   BLATO

20.000,00 Proračun Općine Blato

5. KAPITALNA ULAGANJA           150.000,00 Proračun Općine Blato

UKUPNO 750.000,00 Proračun Općine Blato

OPĆINSKO POGLAVARSTVO


