REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BREZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 601-01/17-01/01
Ur. broj: 2186/024-03-17-01
Bisag, 15.12.2017.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“, broj 32/13), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 15.
prosinca 2017. godine donosi
ODLUKU
o Planu mreže dječjih vrtića u Općini Breznica
Članak 1.
Polazeći od potreba i interesa roditelja s područja Općine Breznica, Općina Breznica gradi
poslovnu građevinu namjene dječji vrtić u Bisagu, čkbr. 1/3 k.o. Bisag, za obavljanje djelatnosti
predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od
navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
Članak 2.
Ovaj Plan je iskaz usklađivanja potreba građana s područja Općine Breznica i materijalnih
mogućnosti Općine, a sve u cilju planiranog obuhvata djece u dječji vrtić u Bisagu.
Članak 3.
Polazište svih programa je Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja, kao i
Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece.
Članak 4.
Dječji vrtić u Bisagu provodit će redoviti cjelodnevni desetsatni program, te program
predškole, kao i program ranog učenja engleskog jezika (program će biti verificiran kao redoviti
cjeloviti program obogaćen posebnim sadržajima) i glazbeno-folklorna radionica.
Članak 5.
Ustroj i provedba odgojno - obrazovnog rada u dječjem vrtiću u Bisagu provoditi će se na
temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj
63/08 i 90/10) i članka 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,
107/07 i 94/13).
Članak 6.
Radno vrijeme dječjeg vrtića u Bisagu biti će usklađeno s potrebama djece i zaposlenih
roditelja, odnosno radno vrijeme vrtića će biti od 5.30 sati do 17.00 sati, odnosno ako postoji potreba
za boravkom većeg broja djece u popodnevnoj smjeni, vrtić će organizira odgojno obrazovni rad do
20.00 sati.
Članak 7.
Boravak djece u dječjem vrtiću Bisagu participira Općina Breznica i roditelji prema Odluci o
cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa dječjeg vrtića u Bisagu koju će donijeti Općina
Breznica.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Općinskog vijeća
Goran Bruči

