Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 47. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 10/09, 7/13) Općinsko vijeće općine Oriovac , na
13.sjednici održanoj 29.09.2015. godine, donosi
PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
I.
Planom mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac (u daljnjem tekstu: Plan
mreže) utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.
II.
Na području općine Oriovac djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić
„Ivančica Oriovac“ kojem je osnivač općina Oriovac.
III.
Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa
zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim
standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno otvaranjem novih područnih
objekata dječjih vrtića, uključujući i njihovo proširivanje.
IV.
Načelnik općine Oriovac za svaku pedagošku godinu donosi zaključak o
sufinanciranju djelatnosti dječjeg vrtića iz stavka 1. ove točke, ovisno od potrebama građana
te o mogućnosti financiranja iz Proračuna općine Oriovac.
V.
Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za
djecu rane i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba građana za provedbom
programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
U Plan mreže ulazi dječji vrtić „Ivančica
Oriovac i O.Š. „Ljudevit Gaj“ Lužani.

VI.
Oriovac“ Oriovac, O.Š. „Dr.Stjepan Ilijašević“

VII.
Ovaj Plan mreže dostavit će se Brodsko-posavskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže
dječjih vrtića na području Brodsko-posavske županije.
VIII.
Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom
vjesniku“ Brodsko-posavske županije.
Stupanjem na snagu ovog Plana mreže stavlja se van snage Plan mreže dječjih vrtića
na području općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.6/2015).
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