
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  ).
Članka 14 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97.)  i članka statuta
Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županija     ) Gradsko
vijeće Grada Slavonskog Broda                  donijelo je

PLAN MREŽE
DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA

UVODNE NAPOMENE

Članak 1.
Grad Slavonski Brod ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na
svom području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i
naobrazbe.
Prava i obveze iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se osiguranjem kapaciteta za smještaj
djece predškolske dobi na gradskom području i sufinanciranjem smještaja djece u
dječjim vrtićima.

Članak 2.
Grad Slavonski Brod je osnivač predškolske ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić
koja ima smještajne kapacitete u vlastitim objektima na lokacijama na području grada
Slavonskog Broda i prigradskih naselja do 1057  djece.
Na području Grada Slavonskog Broda djelatnost predškolskog odgoja obavljaju i tri
ustanove kojima Grad Slavonski Brod nije osnivač. Smještajni kapaciteti tih ustanova
osiguravaju smještaj za 200 djece na području grada

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.
Grad Slavonski Brod sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97. i
107/07.) osigurava u svom proračunu sredstva za zadovoljavanje potreba građana kod
smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Slavonskog Broda, te
utvrđuje Plan mreže dječjih vrtića na području grada koje sufinancira u pojedinoj
predškolskoj ustanovi.
1. Ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić čiji je osnivač Grad Slavonski Brod:
- Dječji vrtić Kosjenka, Aleja Miroslava Krleže bb, Slavonski Brod
- Dječji vrtić Maslačak,Trg Sv. Antuna  bb, Slavonski Brod
- Dječji vrtić Pčelica, Borovska 3, Slavonski Brod
- Dječji vrtić Radost, Mikrorajon bb, Slavonski Brod
- Dječji vrtić Seka i braco, Tomislavov trg bb, Slavonski Brod
- Dječji vrtić Stribor, Dr. Mile Budaka bb, Slavonski Brod
- Dječji vrtić Trnoružica, Gundulićeva bb, Slavonski Brod
- Igraonica Trnoružica, Naselje A. Hebranga, Slavonski Brod
- Dječji vrtić u Naselju A. Hebranga, Slavonski Brod

Sastavni dio ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić je Dječji vrtić Ivančica, L. Ilića
bb, Oriovac, čiji je osnivač općina Oriovac

2. Centar za rehabilitaciju i odgoj djece čiji je osnivač vjerska zajednica
- Dječji vrtić Cekin, Vinogradska bb, Slavonski Brod



Članak 4.
Grad Slavonski Brod utvrđuje potrebu za dječjim vrtićima u gradskim naseljima.

PODRUČJE GRADA Potrebe za otvaranjem novih dječjih vrtića
Naselje Zrinski Frankopan 3 odgojne skupine
Naselje Budainka 3 odgojne skupine
Naselje Veliko Polje 3 odgojne skupine
Naselje Jelas 3 odgojne skupine

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.
Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Slavonskog Broda objavljuje se u
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
Sukladno Zakonu, ovaj Plan mreže dostavlja se Brodsko-posavskoj županiji, radi
usklađivanja Mreže dječjih vrtića na području Županije.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Mijo Golubičić

Klasa:
Urbroj:



Obrazloženje

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN br. 10/97.) obvezuje predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave na donošenje Plana mreže dječjih vrtića na svom području.
Predstavničko tijelo županije na temelju Plana jedinice lokalne samouprave, usklađuje
razvitak mreže dječjih vrtića na svom području.
Odgojno obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta na području Grada Slavonskog
Broda obavlja:
A/ predškolska ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić u 9 podružnica u Slavonskom
Brodu i jedna u Oriovcu:

1. Dječji vrtić Kosjenka, osnivač Grad
2. Dječji vrtić Maslačak, osnivač Grad
3. Dječji vrtić Pčelica, osnivač Grad
4. Dječji vrtić Radost, osnivač Grad
5. Dječji vrtić Seka i braco, osnivač Grad
6. Dječji vrtić Stribor, osnivač Grad
7. Dječji vrtić Trnoružica, osnivač Grad
8. Igraonica Trnoružica, osnivač Grad
9. Dječji vrtić u Naselju Andrije Hebrang
10. Dječji vrtić Ivančica, osnivač Općina Oriovac

U dječjim vrtićima smještena su djeca od navršene godine dana života pa do
polaska u osnovnu školu.

B/ Dječji vrtić “Cekin”, osnivač je vjerska zajednica, a realizira program za djecu s
teškoćama u razvoju i redoviti primarni program.
C/ Župni ured “Svete Obitelji”, osnivač je vjerska zajednica
D/ Dječji vrtić “Lyra”, osnivač pravna osoba, realizira primarni program i programe
kulturno-umjetničkog sadržaja, te program ranog učenja stranog jezika.

Predložen plan mreže dječjeg vrtića na području Grada Slavonskog Broda trebao bi biti
temelj za razvoj predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi.
Sastavni dio Prijedloga mreže dječjih vrtića je i analiza trenutnog stanja u Ustanovi Dječji
vrtić Ivana Brlić Mažuranić.



Upravni odjel za
društvene djelatnosti

KLASA: 601-02/10-01/18
URBROJ: 2178/01-04-10-1
Slavonski Brod, 13. rujna 2010.

Kolegij gradonačelnika

Predmet: Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području
                 grada Slavonskog Broda

- dostavlja se

                  Temeljem članka 14.  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN
10/97.) predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donose plan mreže dječjih
vrtića na svom području temeljem kojih predstavničko tijelo županije usklađuje razvitak
mreže dječjih vrtića na svom području.
                  Tijekom 2009. i 2010. pojavila se potreba za otvaranjem novih vrtića u
pojedinim naseljima, te je sukladno tome potrebno donijeti Plan mreže.
                  Na području grada Slavonskog Broda trenutno djeluje 8 podružnica u okviru
Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić čiji je osnivač Grad, a u rujnu mjesecu otvorit će se
nova podružnica u Naselju Andrija Hebrang. Osim toga na području grada djeluje Dječji
vrtić “Cekin” čiji je osnivač vjerska zajednica, a realiziraju program za djecu s teškoćama
u razvoju i redoviti primarni program, Dječji vrtić “Lyra” čiji je osnivač pravna osoba, a
realizira primarni program, programe kulturno-umjetničkog sadržaja i program ranog
učenja stranog jezika, te vrtić u Župnom uredu „Svete obitelji“ gdje se provodi primarni
program. Grad Slavonski Brod sufinancira programe i djelatnike u gradskim dječjim
vrtićima pri Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić, te sufinancira programe u Dječjem
vrtiću „Cekin“.
                  U privitku dostavljamo prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području grada
Slavonskog Broda, Podatke Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić.

                 Sukladno iznesenom predlažemo da se uputi u daljnju proceduru Plan mreže
dječjih vrtića na području Grada Slavonskog Broda.

                 S poštovanjem,

Pročelnica:
Dubravka Marković, prof.


