REPUBLIK
KA HRVATS
SKA
VARSKO-SR
RIJEMSKA
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OPĆINA ANDRIJAŠ
A
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Općinsko vijeće
: 601-01/15--01/05
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i, 28. prosincca 2015. godiine
Na temelju članka 14. stavak
s
1. Zaakona o preedškolskom odgoju
o
i obrrazovanju („„Narodne
,br. 10/97, 1007/07 i 94/13
3), članka 355. Zakona o lokalnoj
l
i područnoj (reggionalnoj) sam
moupravi
ne novine“,bbr. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125
5/08, 36/09, 150/11, 144//12 i 19/13) te članka
tuta Općine Andrijaševci („Službenni vjesnik“ Vukovarsko
o-srijemske županije, br.
b 2/13),
ko vijeće Opććine Andrijaaševci na svoojoj 20. sjedn
nici održanojj dana 28. pprosinca 2015
5. godine

PLAN
P
MRE
EŽE DJEČJ
JIH VRTIĆA
A
NA PODRUČJU
P
U OPĆINE ANDRIJAŠE
A
EVCI
DNE ODRE
EDBE
Članak 1.
mreže dječjih vrtića na području O
Općine Andriijaševci (u daljnjem
d
teksstu Plan) utv
vrđuju se
e predškolskkog odgoja i obrazovaanja koje obavljaju
o
djelatnost preedškolskog odgoja i
anja kao javnnu službu i provode
p
proggram odgojaa, obrazovanjja, zdravstveene zaštite, prehrane
p
i
e skrbi o djecci rane i pred
dškolske dobbi.
Članak 2.
Andrijaševci ima pravo
o i obvezu oodlučivati o potrebama i interesimaa građana naa svojem
u organizirannjem i ostvarivanjem proggrama predšk
kolskog odgo
oja i obrazovvanja.
obveze iz prrethodnog sttavka ovog ččlanka ostvarruju se osigu
uranjem smjještenih kapaaciteta za
područja Općine An
ndrijaševci u ustanovam
ma predško
olskog odgooja i obrazovanja i
ciranja ekonoomske cijene programa prredškolskog odgoja i obrrazovanja.
N MREŽE DJEČJIH
D
VRTIĆA
V
Članak 3.
učju Općine Andrijaševcci kraći progrram odgojno djelatnost predškolskog odgoja prov
vodi se u
Dječje igraonnice „MAKI““ kao posebnne ustrojstven
ne jedinice Zajednice
Z
špoortskih udrug
ga općine
ševci, budućći na području
u općine Anddrijaševci treenutno nemaa dječjeg vrtiića čiji je osn
nivač
Andrijaševcii odnosno dru
uga pravna/ffizička osobaa.
će predškolskke ustanove na području općine And
drijaševci kojje provode rredovite polu
udnevne i
evne, kao i krraće program
me odgojno-oobrazovnog rada
r
s djecom
m rane i preddškolske dobii jesu:

R.BR.

NAZIV

ADRESA

OSNIVAČ

SMJEŠTAJNI
KAPACITETI

1.

Dječja igraonica
„MAKI“

Matije Gupca 8,
32271 Andrijaševci

Zajednica športskih udruga
općine Andrijaševci,
Vinkovačka 6, Rokovci

20-28 djece
(mješovita
skupina)

Članak 4.
Obzirom da na području Općine Andrijaševci ne postoji izgrađen dječji vrtić, mreža dječjih vrtića
Općine Andrijaševci može se proširivati izgradnjom ili otvaranjem novih objekata u skladu s
odredbama Državnog pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem dječjih vrtića od strane svih
zakonom predviđenih osnivača.
III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA
Članak 5.
Općina Andrijaševci sukladno financijskim mogućnostima i osiguranim sredstvima u proračunu za
tekuću godinu mjesečno sufinancira rad Dječje igraonice „Maki“.
Članak 6.
Budući na području općine Andrijaševci trenutno nema dječjeg vrtića, Općina Andrijaševci sukladno
posebnoj odluci te osiguranim proračunskim sredstvima sufinancira boravak djece, koja imaju
prebivalište na području općine Andrijaševci, u dječjim vrtićima izvan područja općine Andrijaševci
(sufinanciranje vrtićkog odnosno jasličkog program u gradskom, privatnom i vjerskom vrtiću).
Članak 7.
Na području Općine Andrijaševci provodi se program predškole u prostoru Osnovne škole „Ivana
Brlić-Mažuranić“ Rokovci-Andrijaševci u Andrijaševcima.
Program predškole polaze djeca koja su sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
obvezna pohađati program predškole, a ne pohađaju dječji vrtić u kojem se provodi program
predškole.
Općina Andrijaševci sufinancira program predškole, u trajanju od najmanje 150 sati, tako što
sufinancira plaću odnosno naknadu plaće za obavljeni rad odgojiteljici-voditeljici programa kao i sav
potreban didaktički i ostali materijal.
Članak 8.
Ovaj Plan dostavlja se Vukovarsko-srijemskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića
na području Vukovarsko-srijemske županije.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ovoga Plana prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na području općine
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 24/14).
Članak 10.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske
županije“.
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