	Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13, 2/18, 19/18. i 2/20), Općinsko vijeće Općine Legrad na 38.. sjednici održanoj 14. prosinca 2020., donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na
području Općine Legrad u 2021. godini

I.

	Programom javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe i sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općina) u 2021. godini.

II.

	Na osnovama elemenata društvene brige o djeci predškolske dobi, javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine ostvarivat će se:
	- normativima zdravstvene zaštite i prehrane djece, osiguranjem potrebnog prostora, opreme, pomagala i sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa,
	- osiguranjem drugih uvjeta i poduzimanjem mjera kojima se unaprijeđuje njega, odgoj i zaštita djece, kao i njihovo zdravlje.

III.

	Na području Općine, javne potrebe iz točke II. ovog Programa ostvarivat će se preko javne ustanove Dječjeg vrtića „Dabrić“ Legrad (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) i ustanova predškolskog odgoja na području općina i gradova za djecu obuhvaćenu programom ranog predkškolskog odgoja – jasličke dobi za koje Općina podmiruje troškove u visini 50% iznosa ekonomske cijene.

IV.

	Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa, u Proračunu Općine Legrad za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) planiraju se sredstva u svoti 864.025,00 kuna, prema izvorima u sljedećim iznosima:
	1. Prihodi od sufinanciranje cijene usluga roditelja 
              djece polaznika Dječjeg vrtića                                                            150.000,00 kuna,
	2. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - 
              Ministarstvo znanosti i obrazovanja                                                       4.000,00 kuna 
	3. Prihodi iz Proračuna (opći prihodi i primici)                                       710.025,00 kuna.  

V.

	Sredstva iz Proračuna uplaćivat će se na žiro-račun Dječjeg vrtića,  putem mjesečnih doznaka, a drugim ustanovama po primljenim mjesečnim računima. 
	


VI.

	O izvršenju Programa Dječji vrtić je obvezan podnijeti izvješće Općinskom vijeću Općine Legrad, najkasnije do 15. veljače 2022. godine.



VII.

	Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
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Legrad, 14. prosinca 2020.  
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