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Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(„Narodne novine“, broj 10/97 i 107/07) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija
(«Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 24/09) Općinsko vijeće Općine Sveti
Ilija na održanoj sjednici 08.09.2010. godine donosi
PLAN MREŽE
Dječjih vrtića na području Općine Sveti Ilija
Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Sveti Ilija utvrđuju se
ustanove predškolskog odgoja i naobrazbe koje obavljaju djelatnost predškolskog
odgoja i naobrazbe kao javnu službu i provode programe odgoja, naobrazbe,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.
Članak 2.
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Sveti Ilija čini Dječji vrtić
„Anđeo“ iz Svetog Ilije, Trg Josipa Godrijana 3/A, koji obavlja djelatnost
predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi od treće godine
života, pa do polaska u osnovnu školu. Osnivač i vlasnik dječjeg vrtića „Anđeo“ je
Samostan Presvetog Trojstva Kćeri Božje ljubavi iz Svetog Ilije, a na području
Općine Sveti Ilija djeluje od 2004.g..
U pedagoškoj godini 2009/2010. u Dječji vrtić „Anđeo“ Sveti Ilija upisano je
30-ero djece smješteno u 1 odgojnu skupinu primarnog 10-satnog programa i 30
djece predškolaca u skupini minimalnog programa.
Rad Dječjeg vrtića „Anđeo“ provodi se prema Godišnjem planu i Programu
rada Vrtića za svaku pedagošku godinu te Programu sigurnosno – zaštitnih i
preventivnih mjera u vrtiću.
Dječji vrtić „Anđeo“ provodi redoviti cjeloviti 10-satni program i poludnevni
5-sati program, on se provodi u jednoj mješovito-dobnoj skupini za djecu od navršene
treće godine života do polaska u školu.
Program predškole za djecu u godini prije polaska u školu, provodi se kontinuirano u
razdoblju od 01. listopada do 15. lipnja, za buduće polaznike Osnovne škole
„Vladimir Nazor“ u Svetom Iliji i Osnovne škole Beletinec.
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dječjem vrtiću „Anđeo“ za djecu od navršene treće godine života, a koja nisu
uključena ni u jedan drugi program.
Prema zainteresiranosti roditelja odvija se i igraonica na engleskom jeziku dva puta
tjedno u suradnji sa školom stranih jezika.
Svi ovi programi koje provodi vrtić, odobreni su od Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa RH.
Članak 3.
Odgojno-obrazovni rad odvija se prema Godišnjem planu i programu rada, a
temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji prema Prijedlogu koncepcije razvoja
predškolskog odgoja i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece
predškolske dobi („Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, Zagreb, 1991.g),
spoznajama iz Konvencije o pravima djeteta (1981), te na autentičnim porukama
Evanđelja, primjereno formuliranim u Programu katoličkog vjerskog odgoja djece
predškolske dobi (2002.).
Članak 4.
Za obavljanje djelatnosti Osnivač Dječjeg vrtića „Anđeo“ daje na korištenje
prostor u sklopu samostana sestara Kćeri Božje ljubavi, koji nije namjenski građen, ali
je namjenski preuređen i opremljen za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i
naobrazbe, a sastoji se od:
- dvije sobe dnevnog boravka djece, površine – 55m² + 27,5 m²,
- garderobnog prostora – 12m²
- predprostora sa sanitarijama, površine – 17,5m²
- čajna kuhinja za prijem i podjelu hrane, površine – 12m²
- sanitarije za osoblje i drugi prateći prostori, površine – 3m²
Sveukupni unutarnji prostor koji osnivač osigurava za ostvarivanje djelatnosti
ustanove iznosi 127 m², te vanjski prostor-terasa, kao i ograđeno i opremljeno
igralište oko 150 m² za igru djece.
Potrebe za obuhvat i adekvatni smještaj djece predškolskog uzrasta su veće od
postojećih, te postoji potreba za proširenjem dječjeg vrtića „Anđeo“ u Svetom Iliji za
smještaj od 20 do 30 djece iz naselja Sveti Ilija, Žigrovec, Doljan, Seketin, Križanec i
Tomaševec.
Članak 5.
Postoji potreba za izgradnjom novog dječjeg vrtića u naselju Beletinec,
kapaciteta 60 do 80 djece.
Za izgradnju novog dječjeg vrtića u Beletincu osigurano je zemljište i izrađeni su
idejni projekti.
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Radno vrijeme Dječjeg vrtića „Anđeo“ je od 5,30 sati do 16,00 sati, a ukoliko
bi postojala potreba za dužim boravkom djece u vrtiću, radno vrijeme i rad vrtića
uskladilo bi se s potrebama djece i zaposlenih roditelja.
Članak 7.
Boravak djece u Dječjem vrtiću „Anđeo“ participiraju roditelji i Općina Sveti
Ilija. Općina Sveti Ilija sufinancira i troškove grijanja.
Članak 8.
Program predškolskog odgoja i naobrazbe može se proširivati otvaranjem
novih objekata u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i
naobrazbe i materijalnim mogućnostima Općine, a sve u cilju planiranog obuhvata
djece.
Ovim Planom mreže dječjih vrtića, ne sprječava se osnivanje dječjih vrtića na
području Općine Sveti Ilija od strane drugih zakonom ovlaštenih osnivača.
Područje Općine Sveti Ilija na kojem se mogu osnivati dječji vrtići sukladno i
na način propisan Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“,
broj 10/97 i 107/07) je područje na kojem je prostorno-planskim dokumentima
Općine Sveti Ilija predviđena gradnja novih objekata ili na kojem postoji mogućnost
prenamjene građevina u skladu sa zakonskim propisima.
Članak 9.
Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Varaždinske županije.“
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