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Postojeće predškolske ustanove na području općine Andrijaševci koje provode redovite poludnevne i 
cjelodnevne, kao i kraće programe odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi jesu: 

Dječja igraonica „MAKI“, Matije Gupca 8, 32271 Andrijaševci - posebna ustrojstvena jedinica 
Zajednice športskih udruga općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci. 
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1. Voditelj-
odgajatelj 

1 

20-28,               
1 mješovita skupina 

140 m² 120 m² 
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1 

3. Spremačica 1 

 

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. 
 

Članak 5. 
Ovaj plan dostavlja se Vukovarsko-srijemskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića 
na području Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Članak 6. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 
županije“. 

 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Kobašević, bacc.oec. 


