Na temelju članka 1. i 48.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(Narodne Novine br.10/97, 107/07 i 94/13, i članka
32. Statuta Općine Kali "Službeni Glasnik Općine Kali" br 2/13, 6/14), Općinsko vijeće
Općine Kali na svojoj 25. sjednici održanoj dana 17.12. 2015. godine donosi:

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU
U OPĆINI KALI ZA 2016. GODINU

I. UVOD
Općina Kali u okviru svog samoupravnog djelokruga osigurava lokalne potrebe iz
područja brige o djeci te odgoju i obrazovanju .

1. PREDŠKOLSKI ODGOJ
Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite ,
prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju s dječjim vrtićima sukladno
zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi. Dječji vrtići
su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu a prema
odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN 94/13).
Sukladno izmjenama i dopunama Zakona program predškole obvezan je za svu djecu u godini
dana prije polaska u osnovnu školu te su obveze Općine Kali poduzeti potrebne radnje za
osiguranje uvjeta prema zakonskim odredbama koje su stupile
na snagu 2013. godine.
Na području Općine Kali predškolski odgoj i naobrazba provodi se u jednoj ustanovi kojoj
je osnivač Općina Kali a to je Dječji vrtić «Srdelica» Kali .
U dječjem vrtiću Srdelica ostvaruje se peterosatni program njege, odgoja, naobrazbe,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u dvije odgojne skupine.
Mlađa skupina boravi od 07 do 12,30 sati, a starija skupina od 12,30 sati – 17,30 sati.
U Dječjem vrtiću «Srdelica « za školsku godinu 2015/2016. upisano je 42 –oro djece, od
čega je 20-ro djece predškolaca.- (program predškole). Zaposlena su tri djelatnice od čega,
1odgajeteljice koja obavlja i dužnost ravnateljice 4 sata dnevno), 1 odgajateljica i 1 (jedna )
spremačica –kuharica. Od 1.01.2016 godine ( s ishođenjem uporabne dozvole
za dogradnju dječijeg vrtića ). Općina Kali planira uvesti cjelodnevni program za djecu
rane dobi te se planira povećanje broja zaposlenika -ca, tj. odgajateljicu i
i pomoćnu djelatnicu. Prema pokazateljima u ovoj grupi biti će upisano oko 10-oro djece.
Dječjem vrtiću Srdelica iz Općinskog proračuna za 2016. godinu, osiguravaju se sredstva
za plaće. Ostale rashode , materjalne i financijske, tekuće održavanje , intelektualne usluge
(logopedi, psiholozi, i sl. ) prema posebnim odlukama vrtić će financirati iz izvornih prihoda,
prvenstveno participacije roditelja.
Proračunom za 2016. godinu planirana su sredstva za plaće zaposlenika u iznosu od
672.000,00 kn.
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2. STIPENDIRANJE STUDENATA.
Općina Kali od 1997 godine redovno kreditira odnosno stipendira u prosjeku
10 studenata svake godine .
U akademskoj 2015 /16 godini Općina Kali planira stipendirati redovne i izvanredne studenate.
Iznos stipendije novim studentima isplaćivati od početka 2016 godine .
U Općinskom proračunu za 2016. godinu za stipendije osigurana su sredstva
za redovno i izvanredno upisane studente………………..100.000,00 kn
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II.

Ovaj Program objaviti će se u «Službenom Glasniku Općine Kali «, a stupa
na snagu 1. siječnja 2016. godine .
KLASA: 022-06/15-01/24
URBROJ: 2198/14-1-15/
Kali, dana 17.12.2015. godine
Predsjednik općinskog vijeća:
Milan Pažek
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