
REPUBLIKA HRVATSKA
sISAðKo - MoslAvaÕr¿. Zup.tNr¡l

GRAD SISAK
GRADoN¿.ðnr,Nrcn

KLASA: 012-03122-0212
URBROJ: 217 6105-01 I | -22-2
Sisak, I 1. studenoga2}22.

GRADSKO VIJECE
GRADA SISKA

Predmet: Materijal za sjednicu
- dostavlja se

Sukladno ðlanku 36. Poslovnika Gradskog vijeóa Grada Siska ("SluZbeni glasnik Sisaöko-
moslavaöke Zupanije", broj 12109, 20109, 9110, 4113, 6/13-proði5óeni tekst, II|I3, l3ll3,
20117, 13l18, 18/18-proõiSóeni tekst, 4120 i 8l2l), dostavlja se:

l. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Djeðjeg vfüóa Sisak Novi
2.Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloäerye
3. Prilog: a) Prijedlog Statuta Djeðjeg vfüóa Sisak Novi

b) Dopis
c) Odluka Upravnog vijeóa

ACELNICA

a Baniðek



Prijedlog

Gradsko vijeóe Grada Siska, na temelju ðlanka 54. stavka l. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine", broj 76193,29197,47199,35/03 i l27ll9), ðlanka 41. stavka 1. Zakona o
pred5kolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10197,107107,94113,98119 i
57122) i ðlanka 15. Statuta Grada Siska (SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke ùupanije",
12109, 16110, 9lll, I8ll2, 4113, 6/13-proðiSóeni tekst, l4ll4, 9115, 10116, 6/18, 18/18-
proðiSóeni tekst, 4120 i 8l2I) donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Djeðjeg vrtióa Sisak Novi

Clanak l.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Djeðjeg vfüóa Sisak Novi u tekstu kojeg je utvrdilo
Upravno vijeóe Djeðjeg vrtié,a Sisak Novi na sjednici odrZanoj dana 9. studenoga
2022.godine.

Clanak2.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

GRADSKO VIJEÓE
GRADA SISKA

PREDSJEDNIK

Bojan Dadasovié, v.r.



PRAVNI TEMELJ

Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76193, 29197, 47199,35/03 i l27lI9), Zakon o
pred5kolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10197,107107,94113,98119 i
57122) i Statut Grada Siska (,,SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke ùtpanije", broj
l2l09,16ll0,9lll I8ll2,4l13,6ll3-proði5óeni tekst,lLl14,9l15, t\lt6,6/18, 18/18-proðisóeni
tekst, 4120 i 8l2l).

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTV A ZAPROVEDBU AKTA

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proraðunu Grada Siska za 2022.
godinu.

OBRAZLOZNN¡N

Upravno vijeóe Djeðjeg vfüé,a Sisak Novi na svojoj sjednici odrZanoj 9. studenoga2022.
godine donijelo je prijedlog Statuta Djeðjeg vrtióa Sisak Novi nakon uskladenja sa Zakonom o
ustanovama,Zakonom o pred5kolskom odgoju i obrazovanju.
ðlankom 41. Zakona o predskolskom oago¡u i obrazovanju propisano je da statut djeðjeg
vfüóa donosi upravno vijeóe uz prethodnu suglasnost osnivaða djeðjeg vrtióa.
Buduói da je Grad Sisak osnivað Djeðjeg vrtié,a Sisak Novi, predlaZe se Gradskom vijeóu
davanje prethodne suglasnosti na predloZeni Statut Djeðjeg vrtióa Sisak Novi.
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Na temelju ðlanka 54. Zakonao ustanovama (,, Narodne novine(', broj 76193,29197,47199,35/08)
i 127119 i ðlanka 41. Zakona o predSkolskom odgoju i obrazovanju ( ,,Narodne novine", broj
10197, 107/07,94113,98119 i 57122 Upravno vijeóe Djeðjeg vrtióa Sisak Novi, uz prethodnu
suglasnost osnivaða Grada Siska, KLASA: URBROJ od

2022. godine na _ sjednici Upravnog vijeóa odrZanoj dana

godine donijelo je

STATUT
DJEðJEG VRTIÓA SISAK NovI

I. OPCE ODREDBE
ðlanak 1.

(1) Ovim Statutom DV Sisak Novi (u daljnjem tekstu: Statut) pobliZe se ureduju ustrojstvo, ovlasti
i naðin odluðivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i naðin davanja
usluga, radno vrijeme djeðjeg vrtióa, javnost rada te druga pitanja vaäna za obavljanje
djelatnosti i poslovanja Djeðjeg vrtiéa Sisak Novi (u daljnjem tekstu: Vrtió)

(2) Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u mu5kom rodu su neutralni i odnose se na muSke
i na Zenske osobe' 

ðtanak 2.

(l) Vrtió je javna pred5kolska ustanova, koja u okviru djelatnosti predðkolskog odgoja i
obrazovanja te skrbi o djeci rane i predðkolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja,
zdravstvene zaítite i unapredenjazdravlja, prehrane i socijalne skrbi djece rane i pred5kolske
dobi, u skladu sa razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i
drugim potrebama obitelji zadjecu od navr5enih 6 mjeseci ùivotado polaska u osnovnu ðkolu.
Odgojno-obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiniðnom pismu.

(2) Kao javne ovlasti Vrtió obavlja sljedeóe poslove:
- upise djece u Vrtió i ispise djece iz Vrtióa s vodenjem odgovarajuóe dokumentacije
- izdavanje potvrda i mi5ljenja
- upisivanje podataka o Vrtióu u zajedniðki elektroniðki upisnik.

(3) Kada Vrtié u vezi s poslovima iz st. 2. ovoga ðlanka ili drugim poslovima koje obavlja kao
javne ovlasti, odluõuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili
druge fiziðke ili pravne osobe, duùanje postupati prema odredbama zakona kojim se ureduje
opói upravni postupak.

(a) Vrtió je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovaðkog suda uZagrebu.



a
a
a

o¡a

aaaaa

a
a
a
a
a

DJEðJIVRTIC SISAK NOVI

Hrvatskog narodnog preporoda 33, u14000 Sisak

Tel.: 044 537 839

mail: dieciivrtic.sisaknovi @sk.t-com.hr I web: www.vrticsn. hr

a
a

Clanak 3.

(l) Osnivað Vrtióa je Grad Sisak (daljnjem tekstu: Osnivað), solidarno i neograniðeno odgovara
zaobveze Vrtióa.

(2) U pravnom prometu s treóim osobama Vrtió ima prava i obveze utvrdene zakonom i drugim
propisima, odlukama Osnivaða, ovim Statutom i drugim opóim aktima Vrtióa.

II. NAZIV I SJEDISTE

Õlanak 4.

(1) Naziv Vrtióa je Djeðji vrtió Sisak Novi.
(2) Sjedi5te Vrtióa je u Sisku, Hrvatskog narodnog preporoda 33.
(3) Vrtió moZe promijeniti naziv i sjedi5te odlukom Osnivaða.
(4) Vrtió svoju djelatnost obavlja u sjedi5tu u ulici Hrvatskog narodnog preporoda 33, Sisak i u

slj edeóim podruðnim odj elima:

podruöni odjel Radost, Hrvatskog narodnog preporoda 33 , Sisak,
podruõni odjel Sunce, Gustava Krkleca 19, Sisak,
podruðni odjel Tratinðica, Nikole Subióa Zrinskog 23, Sisak,

(5) Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjediSte Vrtióa ili ako se mijenja ili
dopunjuje djelatnost Vrtióa u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koji
se ureduju ovim Statutom temeljem posebnog zakona, Osnivað je duZan izvr5iti izmjene
Statuta i podnijeti zahtjev Ministarstvu nadleZnom zaobrazovanje radi ocjene sukladnosti toga
akta sa zakonom.

ðhnak 5.

(l) Puni naziv Yrtié, istiðe na natpisnoj ploði na zgradi svoga sjediðta i na podruðnim odjelima u
koj ima obavlj a dj elatnost.

(2) Natpisna ploða uz puni naziv Yrtióa sadrZi grb Republike Hrvatske i naziv: Republika
Hrvatska.

(3) Natpisna ploða Vrtióa istiðe se na lijevoj strani glavnogulaza, gledano u proðelje zgrade.
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III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

ðlanak 6.

(1) U radu i poslovanju Vrtió koristi:

(l) jedan ili vi5e peõata s grbom Republike Hrvatske okruglog oblika, promjera 38 mm, na
kojem je uz rub natpis: Djeðji vrtió Sisak Novi, Sisak,

(2) jedan ili vi5e peðata okruglog oblika, promjera 35 mm, na kojem je uz rub natpis: Djeõji
vrtió Sisak Novi, Sisak, a u sredini je otisnut logo Vrtióa (krug podijeljen na ðetiri dijela u
kojima se nalaze simboli vrtióa: sunce, maslaõak tratinðica, dijete u pokretu (radost))

(3) jedan ili vi5e peðata okruglog oblika, promjera l8 mm, na kojem je uz rub natpis: Djeðji
vrtió Sisak Novi, Sisak, a u sredini je otisnut logo Vrtióa (krug podijeljen na ðetiri dijela u
kojima se nalaze simboli vrtióa: sunce, maslaðak tratinðica, dijete u pokretu (radost))

(4) jedan ili vi5e Stambilja ðetvrtastog oblika Sirine 15 mm i duZine 55 mm, i u njemu je
upisan puni naziv i sjedi5te Djeðjeg vrtiéa,

(5) jedan prijemni Stambilj ðeturtastog oblika Sirine 40 mm i duZine 90 mm, koji sadrZi puni
naziv i sjedi5te Vrtióa, datum primitka, klasifikacijsku oznaku, urudZbeni broj, oznaku
ustrojstvene jedinice, broj priloga i vrijednost.

(6) Peðatom iz stavka l. toð. l. ovoga ölanka ovjeravaju se akti koje Vrtió donosi u okviru
javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.

(7) Peðat iz stavka 1. toð. 2. ovoga ðlanka rabi se za redovito administrativno-
financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obiljeZje akataiz stavka 2.
ovoga ðlanka.

(8) Stambilj se rabi za uredsko poslovanje Vrtióa.
(9) Svaki peðat i Stambilj ima svoj broj.
(10)O b-ju, uporabi i ðuvanju peõata i Stambilja odluõuje ravnatelj Vrtióaposebnom odlukom.

Clanak 7.

(l) Vrtió predstavlja i zastupa ravnatelj Vrtióa (u daljnjem tekstu: ravnatelj).
(2) Ravnatelja u sluõaju privremene sprijeõenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje

osoba izrcda ðlanova Odgojiteljskog vijeóa.
(3) Odluku o odredivanju osobe iz stavka 2. ovoga ðlanka donosi Upravno vijeóe na prijedlog

ravnatelja, veóinom glasova ðlanova Upravnog vijeóa.
(4) Osoba koja je predloZena da zamjenjuje ravnatelja duZna je dati pisanu suglasnost.

Na temelju zahtjeva ravnatelja, Upravno vijeóe moíe zamijeniti osobu iz stavka 2. ovog
ðlanka.
Nakon dono5enja odluke iz stavka 5. ovoga ðlanka, Upravno vijeóe odreduje drugu osobu koja
zamjenjuje ravnatelja, na naðin utvrden u stavkom 3. ovog ðlanka
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(5) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i duZnosti obavljati one poslove ravnatelja ðije se

izvrSenje ne moZe odgadati do ravnateljeva povratka.
(6) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtióa te poduzima sve pravne radnje u ime i za

raðun Vrtióa sukladno ovom Statutu.
(7) Ravnatelj ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar,

osim:
- nastupati kao druga ugovorna strana i s Vrtióem zakljuðivati ugovore u svoje ime i

za svoj raðun, u svoje ime i za raðun druge osobe ili u ime i zaruöun drugih osoba
- zakljuðivati ugovore o izvodenju investicijskih radova, nabavi opreme, osnovnih

sredstava i ostale imovine ðija pojedinaðna vrijednost prelazi iznos od 70.000,00
kuna (9.290,60 € uz primjenu fiksnog teëaja konverzij e) uveóan za porez na
dodanu vrijednost.

(8) Za iznose veóe od iznosa iz stavka 7. ovoga ðlanka, ravnatelj je ovlaðten zakljuðivati ugovor u
skladu sa odlukama i suglasnosti Upravnog vijeóa, odnosno zakonskoj regulativi po pitanju
javne nabave.

ðlanak 8.

(l) Vrtió ima Dan Vrtióa. Kao Dan Vrtióa obiljeäava se 10. rujna.
(2) Obiljezavanje Dana Vrtióa odreduje se godi5njim planom i programom rada.

IV. IMOVINA VRTIÓA T OICOVORNOST ZA NJEGOVE OB_VEZE

Õlanak 9.

(l) Imovinu Vrtióa ðine stvari, prava i novðana sredstva.
(2) Imovinom raspolaäe Yrtié pod uvjetima i na naðin propisan zakonom, drugim propisima

donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
(3) Imovinu Vrtióa éine zgrade i druge nekretnine te druga imovina i pokretnine kojima je Vrtió

raspolagao i koju je koristio na dan stupanja na snagu Zakona o ustanovama, kao i sredstva
steõena pruZanjem usluge i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

(4) Sredstva za ftnanciranje djelatnosti Vfüóa osiguravaju se iz proraðuna osnivaða, prihoda
ostvarenih pruZanjem usluga na trZiðtu te iz drugih izvora sukladno zakonu.

(5) Sredstvazarad i poslovanje Vrtióa koriste se samo za namjene utvrdene zakonom te
financijskim planom i programom rada Vrtióa.

(6) Vrtió naplaóuje svoje usluge od roditelja djece korisnika usluga sukladno mjerilima i
kriterij ima koja utvrduje Osnivað.

(7) Ako Vrtió u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, duZan je upotrebljavati tu dobit za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

(8) O raspodjeli dobiti Vrtióa moZe odluðivati i Osnivað sukladno zakonu.
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V. ODNOSI VRTIÓA I OSNIVAðA

Clanak 1.0.

Vrtió ne moùebez suglasnosti Osnivaða:
- promijeniti naziv vrtiéa
- promüeniti djelatnost
- donijeti ili promijeniti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i naðinu rada
- steói, otuditi ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu veóem od 200.000,00 kuna
(26.544,56 € uz primjenu fiksnog teó,aja konverzije)
- odluðiti o upisu i mjerilima upisa u vrtió
- mijenjati namjenu objekta i prostora ili davati ih u zakup
- udruZiti se u zajednice ustanova
- osnovati drugu pravnu osobu.

Clanak 11.

(l) Za obveze u pravnom prometu Vrtió odgovara cijelom svojom imovinom
(2) Osnivað Vrtióa za njegove obveze odgovara solidarno i neograniðeno.

VI. DJELATNOST I PROGRAMI

Clanak 12.

(l) Djelatnost Vrtióaje pred5kolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predSkolske dobi kao
dio sustava odgoja i obrazovanja i skrbi o djeci rane i pred5kolske dobi.
(2) Djelatnost stavka l. Vrtió obavlja kao javnu sluZbu.
(3) U okviru djelatnosti u djeðjem vrtióu ostvaruju se:

- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene za5tite i unapredenj azdravlja
djece prehrane i socijalne skrbi djece rane i pred5kolske dobi koji su prilagodeni
razvojnim potrebama djece te njihovim moguónostima i sposobnostima

- programi za djecu rane i pred5kolske dobi s te5koóama u razvoju
- programi za darovitu djecu rane i predSkolske dobi
- programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina
- programi pred5kole
- drugi odgojno-obrazovni programi.
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(4) Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, djeðji vrtió moZe izvoditi programe sukladne
odredbama DrZavnog pedago5kog standarda pred5kolskog odgoja i naobrazbe.

(5) Programi mogu se izvoditi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadleZnog za obrazovanje, a

uzzahtjev zaizdavanjem suglasnosti obvezno se prilaZe pozitivno struðno mi5ljenje Agencije
za odgoj i obrazovanje.

(6) Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je djeðji vrtió osnovan pro5iruje djelatnost
izvodenjem novih programa ili djeðji vrtió mijenja program, djeðji vrtió obvezan je prije
poõetka izvodenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti iz stavka 3. ovog
ðlanka.

(7) Ako se zbog pro5irenja djelatnosti izvodenjem novih programa ili izmjene programa iz stavka
4. ovoga ðlanka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za poöetak obavljanja
djelatnosti, djeðji vrtió je duían prije poðetka provedbe programa podnijeti zahtjev za
izdavanjem rjeSenja o poõetku rada u promijenjenim uvjetima.

(8) Nakon pribavljene suglasnosti te nakon izvr5nosti rje5enja, Vrtió moZe zapoðeti s izvodenjem
novih programa odnosno izmijenjenog programa.

ðhnak 13.

(l) U Vrtióu se mogu izvoditi i drugi programi u skladu potrebama djece i zahtjevima roditelja.
(2) Na programe suglasnost daje ministarstvo nadleZno za obrazovanje, a uz zahtjev za

izdavanjem suglasnosti obvezno se prilaZe pozitivno struðno mi5ljenje Agencije za odgoj i
obrazovanje.

(3) Ostvarivanje programaiz ðlanka 12. ovog Statuta te njihovo trajanje provodi se u zavisnosti
od interesa roditelja za pojedini program.

(a) Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni sjedi5te Yrtiéa, odnosno prostor u kojem se

obavlja djelatnost Vrtióa ili dio djelatnosti ili se promijeni drugi uvjet propisan zakonom i na
temelju zakona donesenim propisom za obavljanje djelatnosti Vrtióa, Vrtió je duZan prije
poðetka rada u promijenjenim uvjetima podnijeti zahtjev zaizdavanjem rje5enja o poðetku rada
u promij enj enim uvj etima.

ðlanak 14.

(1) Odgoj i obrazovanje djece rane i predðkolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog
kurikuluma za rani i pred5kolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Nacionalni
kurikulum) i kurikuluma Vrtióa.

(2) Nacionalni kurikulum i okvimi nacionalni kurikularni dokument donosi ministar nadleùan za
obrazovanje odlukom.

(3) Nacionalni kurikulum pred5kole (u daljnjem tekstu: kurikulum predðkole) utvrduje naðela,
odgojno-obrazovne ciljeve i odgojno-obrazovna oðekivanja te vrijeme trajanja programa s

planom i naðinom izvodenja.
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(4) Kurikulum pred5kole donosi ministar nadleäanzaobrazovanje odlukom te se smatra sastavnim
dijelom Nacionalnog kurikuluma.

(5) Nacionalni kurikulum i kurikulum predSkole su dokumenti na temelju kojih se izraduje
kurikulum Vrtióa.

(6) Upravno vijeóe djeðjeg vrtióa donosi kurikulum djeðjeg vrtiéa u pravilu svakih pet godina, a u

skladu s potrebama moguóe su njegove dopune i izmjene.
(7) U Vrtióu mogu Sê, Ltz suglasnost ministarstva nadleZnog za obrazovanje, provoditi

eksperimentalni kurikulumi s ciljem unaprjedenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada.

ðtanak 15.

(l) Kurikulum Vrtióa razradenje prema Nacionalnom kurikulumu, a njime se utvrduju programi
njihova namjena, nositelji i naðini ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti i naðini
vrednovanja.

ðlanak 16.

(l) Vrtió obavlja djelatnost na temelju godi5njeg plana i programa rada koji se donosi za
pedago5ku godinu koja traje od l. rujna tekuóe do 3 l. kolovoza sljedeóe godine.

(2) GodiSnji plan i program radazapedago5ku godinu donosi Upravno vijeóe djeðjeg vrtiéado 30.

rujna.
(3) Godi5nji plan i program rada obuhvaóa programe odgojno-obrazovnog rada, programe

zdravstvene za5tite i unapredenjazdravlja djece, socijalne skrbi, kao i druge programe koje
djeðji vrtió ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

Õlanak 17.

(l) Vrtió upisuje djecu u odgojno-obrazovne programe prema planu upisa i odluci o upisu.
(2) Plan upisa i Mjerila o upisu donosi Upravno vijeóe uz suglasnost Osnivaða.
(3) Odluku o upisu donosi Upravno vijeóe za pedago5ku godinu.
(4) Odluka o upisu sadrZi:

- uvjete upisa u Vrtió
- prednost upisa, prema aktima Osnivaða
- rokove sklapanja ugovora
- iznos nadoknade za usluge Vrtióa
- ostale podatke vaäne za upis djece i pruLanje usluga

(5) Na temelju odluke iz stavka 3. ovog ðlanka, Vrtió objavljuje natjeðaj za upis djece u Vrtió.
Natjeðaj se objavljuje na oglasnim ploðama te na mreZnim stranicama Vrtióa i Osnivaða.

(6) Tekst objave iz stavka 5.ovog ðlanka sadrZi:
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- Vrste programa koji se mogu upisati
- Uvjete upisa i naðin ostvarivanja prednosti pri upisu
- Naõin provodenja natjeðaja

(7) Odluku o upisu djece Vrtió objavljuje na mreZnim stranicama Osnivaða, Vrtióa i svojim
oglasnim ploðama.

ðtanak 18.

( 1 ) Svako dijete rane i pred5kolske dobi ima pravo upisa u vrtió u kojem se izvodi rani i pred5kolski
odgoj i obrazovanje.

(2) Zadijete koje je obvezno pohadati pred5kolu osnivaö (opóina grad) je duían osigurati mjesto
u vrtióu koji provodi obvezni program predSkole.

(3) Prednost pri upisu u Vrtió zaiduéu pedagoõku godinu imaju djeca koja do l. travnja tekuóe
godine navr5e õetiri godine Livota.

(4) Iznimno, ako Vrtió ne moZe upisati svu prijavljenu djecu, nakon upisa djece iz stavka 3. ovoga
ðlanka djeca se upisuju na naðin da prednost pri upisu imaju djeca roditelja invalida
Domovinskograta, djecaiz obitelji s troje ili vi5e djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s

te5koóama u razvoju i kroniðnim bolestima koja imaju nalaz i mi5ljenje nadleZnog tijela iz
sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog lijeönika da je razmjer
te5koóa u razvoju ili kroniðne bolesti okvimo u skladu s listom o5teóenja funkcionalnih
sposobnosti sukladno propisu kojim se ureduje metodologija vje5taõenja, djeca samohranih
roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski
registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smje5taja u
udomiteljskim obiteljima, djeca koja imaju prebivali5te ili boravi5te na podruðju djeðjeg vrtié,a

te djeca roditelja koji primaju doplatak zadjecu ili roditelja korisnika zajamé,ene minimalne
naknade.

(5) Naõin ostvarivanja prednosti iz stavka 4. ovog ðlanka pri upisu djece u djeðji vrtió ureduje
Osnivað Vrtióa svojim aktom.

(6) Prije upisa u Vrtió provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se

opaùanje djetetova pona5anja i komuniciranjauz nazoðnost roditelja, a koje provodi struðno
povjerenstvo Vrtióa (struðni suradnici, vi5a medicinska sestra i ravnatelj).

(7) Prosudbu o ukljuðivanju djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim ili posebnim
programima za djecu s te5koóama u razvoju iz stavka 1 ovoga ðlanka, djece sa zdravstvenim
teðkoóama i neuroloðkim o5teóenjima, kao i djece koja pri upisu imaju priloZene preporuke
struðnjaka donosi struðno povjerenstvo Vrtióa iz stavka 6. ovoga ðlanka.

(8) Upise djece Vrtié moZe provoditi elektroniðkim putem.
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ðtanak 19.

(1) Prije polaska u osnovnu Skolu sva djeca imaju obvezu pohadati program pred5kole, a dijete
koje je ostvarilo pravo odgode upisa u pwi razred na temelju ostvarenog prava obvezno je
pohadati program predSkole najdulje joS jednu pedago5ku godinu, odnosno moZe ostati
ukljuðeno u redoviti program pred5kolskog odgoja i obrazovanja u djeðjem vrtióu.

(2) Kada izvodi program pred5kole Vrtió je duäan djetetu iz stavka l ovoga ölanka izdati
potvrdu o zavr5enom programu predSkole radi upisa u osnovnu Skolu.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAðIN RADA

Clanak 20.

(l) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema zahtjevimapedago5ke teorije i prakse i
uspj e5nom obavlj anj u dj elatnosti.

(2) Unutarnjim ustrojstvom ureduje se obavljanje odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih programa,
struðno-pedagoSkog rada, administrativno-struðnih, raðunovodstveno-financijskih i pomoóno-
tehniðkih poslova te njihova medusobna uskladenost.

ðlanak 21.

(l) U Vrtióu se rad s djecom provodi u odgojnim skupinama djece rane dobi i odgojnim skupinama
djece pred5kolske dobi.

(2) Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u odgojnim skupinama te normativi neposrednog
rada odgojitelja u skupini odreduju se prema provedbenim propisima donesenim temeljem
Zakona o pred5kolskom odgoju i obrazovanju i prema DrZavnom pedago5kom standardu
pred5kolskog odgoja i naobrazbe.

ëlanak22

U Vrtióu se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rasporedenom u skupine
cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi i kraóeg dnevnog boravka ili
vi5ednevnog boravka djece, u skladu s DrZavnim pedagoSkim standardom pred5kolskog
odgoja i naobrazbe.
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ðtanak 23.

Struðno-pedago5ki poslovi u Vrtióu se ustrojavaju u svezi s odgojno-obrazovnim,
zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Vrtióa radi
zadovoljavanja potreba i interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog
djeteta i u suradnji s roditeljima popunjavanja obiteljskog odgoja.

Ölanak24.

Pravni, administrativni i raöunovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja
djelatnosti Vrtióa i njegovog poslovanja kao javne sluZbe, vodenja propisane dokumentacije i
evidencije, ostvarivanj a prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtióa, obavljanja
raðunovodstveno-financijskih i drugih administrativnih i struðnih poslova potrebnih za
redovito poslovanje Vrtióa i ostvarivanje prava radnika Vrtióa.

ðlanak 25.

(l) Pomoóno-tehniðki poslovi ustrojavaju se radi osiguranja primjerenih tehniðkih i drugih uvjeta
za ostvarivanje Godi5njeg plana i programa rada i DrZavnog pedago5kog standarda
pred5kolskog odgoja i naobrazbe.

(2) Programi zdravstvene za5tite djece, higijene i pravilne prehrane djece i programi socijalne
skrbi ostvaruju se u Vrtióu sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

ðlanak 26.

(l) Vrtié obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna.
(2) Tjedno radno vrijeme Vrtióa rasporeduje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti

pred5kolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, gradana i drugih
pravnih osoba, u pravilu u pet radnih dana. Rad subotom organizira se prema potrebama
korisnika, a u skladu s odlukom Osnivaða.

(3) Rad s djecom ustrojava se prema potrebama korisnika.
(4) 'ljedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rcd s roditeljima i

skrbnicima djece i drugim gradanima utvrduje se u skladu s obvezama iz Godi5njeg plana i
programa rada, aktima Osnivaða i opóim aktima Vrtióa.
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ëlanak27.

(1) Tjedno i dnevno radno vrijeme Vrtióa utvrduje se u skladu s vrstom, sadrZajem i trajanjem
programa, s dobi djece i potrebama i interesima roditelja i ureduje se pravilnikom o radu Yrtié,a.

(2) Vrtié je duían putem mreZnih stranica Yrtiéa, na oglasnoj ploði Vrtióa i na drugi prikladan
naðin obavijestiti javnost o radnom vremenu i uredovnom vremenu za rud s gradanima,
roditeljima odnosno skrbnicima djece i drugim strankama.

ðhnak 28.

Unutarnje ustrojstvo i naðin rada ureduje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i naöinu rada.

VIII. UPRAVLJANJE DJEðJIM VRTIÓEM

UPRAVNO VIJEÓE

Ölanak29.

(l) Vrtióem upravlja Upravno vijeóe.
(2) Upravno vijeóe ima pet ðlanova:

- tri ðlana imenuje Osnivaõ
- jednoga õlana Upravnog vijeóe biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtióa
- jedan ðlan Upravnog vijeóa bira se iz redova odgojitelja i struðnih suradnika Vrtióa.

(3) Clanove Upravnog vijeóa iz stavka 2. podstavka l. ovoga ðlanka imenuje gradonaðelnik.
(a) Clan upravnog vijeóa kojeg imenuje osnivað treba imati zavrSen najmánje preddiplomski

sveuðili5ni studij ili struðni studij na kojem se sdeðe najmanje 180 ECTS bodova i ne moZe
biti radnik Vrtióa u kojem se upravno vijeóe imenuje.

(5) Ölana Upravnog vijeóa iz stavka 2. podstavka2.-ovoga ðlanka biraju izmedu sebe roditelji
djece korisnika usluga.

(6) Clanove Upravnog vijeóa iz stavka 2. podstavka 3. ovoga ðlanka biraju izmedu sebe odgojitelji
i struðni suradnici Vrtióa.

ðlanak 30.

(1) Clanovi Upravnog vijeóa imenuju se odnosno biraju na ðetiri godine i mogu biti ponovo
imenovani odnosno birani.

(2) Mandat ðlana Upravnog vijeóa teðe od dana konstituiranja Upravnog vijeóa.
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Clanak 31.

O imenovanju i opozivu svojih ðlanova u Upravno vijeóe Osnivað izvje5óuje Vrtió pisanim
putem.

Clanak 32.

(1) Ölan Upravnog vijeóa iz redaroditelja bira se na sastanku roditelja.
(2) Svaki roditelj moZe predlagati ili biti predloZen za élana Upravnog vijeóa, odnosno istaknuti

svoju kandidaturu.
(3) Glasovanje se obavljajavno dizanjem ruku.

@) Za ðlana Upravnog vijeóa izabranje onaj kandidat koji dobije najveói broj glasova nazoðnih
roditelja.

(5) Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj.
(6) O izborimaza ðlana Upravnog vijeóa izreda roditelja vodi se zapisnik.
(7) Izbori se odrZavaju najmanje l5 dana prije isteka mandata ðlana Upravnog vijeóa.
(8) Predstavnik roditelja u Upravnom vijeóu Yrtié,a bira se na ðetiri godine.
(9) Ukoliko status roditelja - korisnika usluga Vrtióa prestane prije isteka mandata, Vijeóe
roditelja predlaZe i bira novog predstavnika na vrijeme do isteka mandata Upravnog vijeóa.

Clanak 33.

(l) Kandidiranje i izbor kandidata zaölanove Upravnog vijeóa izreda odgojitelja obavlja se na
sj ednici Odgoj itelj skog vij eóa.

(2) Glasovanje radi utvrdivanja liste kandidata obavlja se javno, dizanjem ruku.
(3) Za provodenje izbora Odgojiteljsko vijeóe imenuje izborno povjerenstvo koje ima

predsjednika i dva ðlana.
(4) Clanovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati zaólanove Upravnog vijeóa.
(5) Izbori se odrZavaju najmanje l5 dana prije isteka mandata Upravnog vijeóa.

Clanak 34.

(l) Kandidate za õlanove Upravnog vijeóa iz reda odgojitelja mogu predlagati svi ðlanovi
Odgoj itelj skog vij eóa.

(2) Svaki odgojitelj moZe istaknuti svoju kandidaturu.
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Clanak 35.

(l) Kandidatom se smatra svaki odgojitelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je istaknuo svoju
kandidaturu.

(2) Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za izbor u Upravno
vijeóe.

ðlanak 36.

(1) Nakon zavrðenog kandidiranja temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbomu listu.

(2) U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom.

ðlanak 37.

(l) Nakon utvrdivanja izbome liste izborno povjerenstvo izraduje glasaðke listióe. Broj glasaðkih
listióa mora biti jednak broju nazoðnih ðlanova Odgojiteljskog vijeóa.

(2) Glasaðki listió iz stavka l. ovoga ðlanka sadrZi:
l. naznaku da se glasovanje odnosi na izbor ðlanova Upravnog vijeóa
2.broj ðlanova koji se biraju u Upravno vijeóe
3. ime i prezime kandidata.

(3) Ispred imena i prezimena kandidata upisuje se redni broj.

Clanak 38.
(1) Glasovanje je tajno.
(2) Glasovanje se obavlja u posebnoj prostoriji.
(3) Glasovanju moraju biti nazoðni svi ðlanovi izbornog povjerenstva.

ðlanak 39.

(l) Kada birað ude u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje
biraða u biraðki s, daje mu glasaðki listió i obja5njava mu naðin glasovanja.

(2) Birað moZe glasovati samo zakandidate upisane na glasaðkom listióu.
(3) Birað glasuje tako da zaokruùi redni broj ispred imena kandidata.
(4) Glasaðki listiói popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga ðlanka smatraju se nevaZeóima.

Clanak 40.

(l) Nakon zavr5etka glasovanja izbomo povjerenstvo prebrojava glasove s vaZeóih listióa i
sastavlja listu s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova.
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(2) Za ðlana Upravnog vijeóa izabran je kandidat koji je dobio najveói broj glasova.
(3) Ako dva ili viðe kandidata dobiju isti najveói broj glasova, glasovanj e se za te kandidate

ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veói broj glasova.
(4) S listom iz stavka l. ovoga ðlanka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje odgojiteljsko

vijeóe.
(5) Odgojiteljsko vijeóe moZe listu prihvatiti ili odbiti.
(6) Odgojiteljsko vijeóe moZe odbiti listu ako osnovano posumnja da je tijekom izbora bilo

povrede postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
(7) Kada Odgojiteljsko vijeóe listu prihvati, progla5ava se ðlan Upravnog vijeóa.

Clanak 41.

O izborima za élana Upravnog vijeóa iz rcda odgojitelja vodi se zapisnik, a predsjednik izbornog
povjerenstvaizdaje izabranom ðlanu potvrdu o izboru.

ëlanak42.

(1) Nakon imenovanja, odnosno izbora veóine ðlanova Upravnog vijeóa saziva se prva
(konstituirajuóa) sjednica novoizabranog Upravnog vijeóa.

(2) Prvu konstituirajuóu sjednicu Upravnog vijeóa saziva ravnatelj najkasnije u roku od 30 dana
od dana imenovanja ðlanova Upravnog vijeóa od strane osnivaða.

(3) Do izbora predsjednika Upravnog vijeóa, sjednicom Upravnog vijeóa predsjeda ravnatelj.

ðlanak 43.

Dnevni red konstituirajuóe sjednice obvezno sadrZi:
- izvje5óe predsjedavatelja sjednice o izboru ðlanova Upravnog vijeóa
- veriflrciranje mandata izabranih ðlanova Upravnog vijeóa
- donoSenje poslovnika o radu Upravnog vijeóa
- izbor predsjednikai zamjenika predsjednika Upravnog vijeóa.

ðhnak 44.

(1) Potvrilivanje mandatanovoizabranih ðlanova obavlja ravnatelj provjerom identiteta pojedinog
ðlana s podacima izisprava o izborima.

(2) Clanovi upravnog vijeóa ne mogu obavljati svoje duZnosti ni ostvarivati prava prije nego je
obavlj eno potvrdivanj e mandata.
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ðlanak 45.

(l) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeóa moZe biti izabran svaki ðlan
Upravnog vijeóa.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeóa biraju se na vrijeme od ðetiri godine.
(3) O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeóa ðlanovi Upravnog

vijeóa glasuju javno dizanjem ruku.
(4) Svaki ðlan Upravnog vijeóa moLe za predsjednika predloZiti samo jednog kandidata.
(5) Ako je istaknuto vi5e kandidata, glasuje se za svakog kandidata ponaosob abecednim redom

prezimena.
(6) Glasovati se moZe samo zajednog kandidata.
(7) U sluðaju kada je predloZeno vi5e kandidatapa niti jedan ne dobije potrebnu veóinu glasova,

glasovanje se ponavlja na naðin da se u ponovljenom glasovanju ne glasuje o kandidatu koji je
u prethodnom glasovanju dobio najmanji broj glasova.

(8) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio veóinu glasova
ukupnog broja ðlanova Upravnog vijeóa.

(9) Upravno vijeóe konstituirano je izborom predsjednika.
(10)Nakon izbora predsjednika Upravnog vijeóa ravnatelj predaje predsjedniku daljnje vodenje
sjednice.
(11)Na izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeóa primjenjuju se odredbe ovoga Statuta koje
se odnose na izbor predsjednika Upravnog vijeóa.
(12) Predsjednik Upravnog vijeóa priprema, saziva i vodi sjednice vijeóa, a u sluðaju njegove
sprijeõenosti osoba koju on za to pisano ovlasti.
(13)Predsjednik je duíansamati sjednicu vijeóa i na pisani zahtjev ravnatelja i jedne treóine
ðlanova vijeóa.

ðtanak 46.

(1) Clanu Upravnog vijeóa izredaodgojitelja i izredaroditelja prestaje mandat:
1. ako podnese ostavku na ðlanstvo u Upravnom vijeóu
2. ako mu kao odgojitelju prestane radni odnos u Vrtióu
3. ako privremeno ili trajno ne moZe izvr5avati obveze ðlana
4. ako tijelo koje ga je izabralo u Upravno vijeóe nije zadovoljno njegovim radom u
Upravnom vijeóu.

(2) Odluku o opozivu donosi tijelo koje je izabralo ðlana Upravnog vijeóa, javnim glasovanjem,
veóinom glasova nazoðnih.

Ölanak47.
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(l) Ako pojedinom ðlanu Upravnog vijeóa iz élanka 45. ovoga Statuta prestane mandat, provode
se dopunski izbori.
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(2) Dopunski izbori provode se u roku do 30 dana od dana prestanka mandata ðlana.
(3) Mandat ðlana Upravnog vijeóa izabranog na dopunskim izborima traje do isteka mandata

Upravnog vijeóa.
(a) Na dopunske izbore odgovarajuóe se primjenjuju ðlanci32. do 41. ovoga Statuta.

ðlanak 48.

(l) Upravno vijeóe moZe pravovaljano odluðivati ako je na sjednici nazoóna natpoloviðna veóina
ðlanova.

(2) Odluke Upravnog vijeóa su pravovaljane ako je zanjih glasovala natpoloviðna veóina ukupnog
broja ðlanova.

(3) U radu Upravnog vijeóa sudjeluje bezprava odluðivanja ravnatelj Vrtióa.
(4) Sjednicama Upravnog vijeóa mogu biti nazoðne i druge osobe koje pozovu predsjednik

vijeóa i ravnatelj Vrtióa ili budu pozvane odlukom Upravnog vijeóa.
(5) Sazivanje sjednica, utvrdivanje dnevnog reda, naöin rada i odluðivanje Upravnog vijeóa

pobliZe se ureduje Poslovnikom.

Clanak 49.

(l) Upravno vijeóe moZe osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za prouðavanje
pitanja, pripremanje prijedloga ili obavljanje drugih poslova vaZnih zaYfüó.

(2) Ölanovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi odredena zadaóa.
(3) Clanovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvríenje

zadaóe zbog koje se radno tijelo osniva.
(4) Upravno vijeóe moZe u svako doba opozvati radno tijelo, odnosno pojedinog ðlana.

Clanak 50.

(l) Upravno vijeóe:

donosi opóe akte Vrtióa
usvaja prijedlog financijskog plana na prijedlog ravnatelja/ice
do stavlj a f,rnancij ski plan nadleLnom upravnom tij elu O sn ivaða
usvaja konaðni financijski plan ako je ruzliöit od dostavljenog prijedlog
usvaja polugodi5nje flrnancijske izvje5taje na prijedlog ravnateljalice najkasnije u roku od 30
dana od njihove predaje sukladno vaùeéim propisima kojima je uredeno predavanje
financijskih izvje5taja u sustavu proraðuna
traZi suglasnost osnivaõa za Odluku o raspodjeli rezultata u sluðaju utjecaja na poveóanje ili
smanjenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u godini u kojoj se donosi,
donosi Odluku o raspodjeli rezultata koja zahtijeva izmjene i dopune financijskog plana
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daje ovla5tenje ravnatelju za dono5enje Odluka o raspodjeli rezultata ali do odredenog
iznosa utvrdenog Odlukom upravnog vijeóa
donosi kurikulum i godi5nji plan i program rada
odluðuje o uporabi dobiti, u skladu sa aktima Osnivaða
odluðuje samostalno o stjecanju, optereóivanju ili otudivanju pokretne imovine te
investicijama od 70.000,00 (9.290,60 € uz primjenu fiksnog teðaja konverzije) do
200.000,00 kuna (26.544,56 C uz primjenu fiksnog teðaja konverzije), a preko 200.000,00
kuna (26.544,56 € uz primjenu fiksnog teðaja konverzije) uz suglasnost i sukladno odlukama
osnivaða, te provedbi tih odluka u skladu sa zakonskim propisima o javnoj nabavi
odluðuje o ulaganju i nabavi opreme, osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
pojedinaðne vrijednosti od 70.000,00 (9.290,60 € uz primjenu fiksnog teöaja konverzije)
kuna do 200.000,00 kuna, a preko 200.000,00 kuna (26.5 44,56 € uz primjenu fiksnog teé,aja
konverzije) uz suglasnost i sukladno odlukama osnivaða, te provedbi tih odluka u skladu sa
zakonskim propisima o javnoj nabavi
daje ravnatelju suglasnost za sklapanje ugovora s Vrtióem u svoje ime i za svoj raðun, u svoje
ime, a za raéun drugih osoba ili u ime i za raéun drugih osoba
daje Osnivaðu prijedloge i mi5ljenja o pitanjimavaLnim zarad i sigurnost Vrtióa
odluðuje uz prethodnu suglasnost Osnivaða o promjeni djelatnosti Yrtióa
odluðuje o ùalbamaprotiv upravnih akata tijela Vrtióa
odluðuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivaõa
odluðuj e o obj avlj ivanj u natj eðaj a za zasnivanj e radnog odnosa
odluðuje na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa prema nadeðaju te o prestanku
radnog odnosa radnika Vrtióa
odluöuje prema prijedlogu ravnatelja o upuóivanju odgojitelja i struönih suradnika na
lijeðniðki pregled
odluõuje o zahtjevima radnika za ostvarivanje prava izradnog odnosa
pr edlaäe statusne promj ene
predlaLe ravnatelju mjere poslovne politike
predlaíe Osnivaðu imenovanje i razrje5enje ravnatelja i vr5itelja duZnosti ravnatelja
r azmatr a r ezultate o d goj n o ga rada
razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih gradana u svezi s radom
Vrtióa
obavlja druge poslove odredene opóim aktima Vrtióa.

(2) Upravno vijeóe poslove iz svoje nadleZnosti obavlja na sjednicama.
(3) Sjednice Upravnog vijeóa saziva i njima rukovodi predsjednik.
(4) Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalimazaÍaspravu dostavljaju se, u pravilu,

najkasnije tri (3) dana prije odräavanja sjednice.
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga ðlanka, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za

sjednicu moZe se uputiti telefaksom, telefonom ili elektroniðkim putem.
(6) Upravno vijeóe donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeóa kojim se pobliZe ureduju pitanjaiz

djelokruga rada Upravnog vijeóa koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.
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ðlanak 51.

(1) Predsjednik Upravnog vijeéa:
- predstavlja Upravno vijeóe
- saziva sjednice Upravnog vijeóa i predsjedava im
- potpisuje akte koje donosi Upravno vijeóe
- obavlja druge poslove prema propisima, opóim aktima Vrtióa i ovlastima Upravnog vijeóa.

(2)Na zamjenika predsjednika Upravnog vijeóa primjenjuje se stavak l. ovoga ðlanka kada
zamj enj uj e predsj ednika.

RAVNATELJ

ðlanak 52.

Zaravnatelja djeõjeg vrtióa moZe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeóe uvjete:
- zavr5en studij odgovarajuóe vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili struðnog

suradnika u djeðjem vrtióu, a koji moZe biti:
a) sveuðili5ni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveuðili5ni studij ili
c) specijalistiðki diplomski struðni studij ili
d) preddiplomski sveuðili5ni studij za odgojitelja ili
e) struðni studij odgovarajuóe vrste, odnosno studij odgovarajuóe vrste kojim je steðena
vi5a struðna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,

- poloZen struðni ispit za odgojitelja ili struðnog suradnika, osim ako nemaju obvezu
polagati struðni ispit u skladu s ðlankom 56. Zakona o pred5kolskom odgoju i
obrazovanju

- najmanje pet godina radnog iskustva u pred5kolskoj ustanovi na radnome mjestu
odgojitelja ili struðnog suradnika.

Õlanak 53.

(l) Za ravnatelja Vrtióa ne moZe biti imenova osoba zað:iji rad u Vrtióu postoje zapreke izélanka
25. Zakona o predðkolskom odgoju i obrazovanju

(2) Ravnatelj se bira na temelju javnog natjeðaja koji raspisuje upravno vijeóe djeðjeg vrtióa u
skladu sa zakonom i ovim statutom.

(3) Natjeðaj za izbor ravnatelja Upravno vijeóe raspisuje najmanje 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.

(4) Natjeõaj se objavljuje na mreZnim stranicamaYrtióa i Narodnim novinama i traje najmanje
osam dana.
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(5) U nadeðaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje,
rokzapodno5enje prüava na natjeðaj te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba priloZiti.

Clanak 54.

(l) Na prijedlog Upravnog vijeóa Vrtiéa ravnatelja imenuje i razrje5ava gradonaðelnik
(2) Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba moZe biti ponovno imenovana.
(3) S osobom imenovanom za ravnatelja djeðjeg vrtióa predsjednik Upravnog vijeéa sklapa

ugovor o radu na rok od pet godina u punom radnom vremenu.
(4) Osobi imenovanoj za ravnatelja Yrtió,a, koja je prije imenovanja imala ugovor o radu na

neodredeno vrijeme za poslove odgojitelja ili struðnog suradnika u Vrtióu nakon isteka
mandata omoguóit óe se povratak na radno mjesto za koje je imala sklopljen ugovor o radu na
neodredeno vrijeme.

(5) Osoba imenovana za ruvnatelja pravo iz stavka 4. ovoga ðlanka ostvaruje najduZe do isteka
dva uzastopna mandata.

(6) Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove zamjenjuje osoba u radnom odnosu
koji se zasniva na odredeno vrijeme.

ðhnak 55.

(l) Nakon isteka roka za podno5enje prijava na natjeðaj Upravno vijeóe razmatra natjeðajnu
dokumentaciju, utvrduje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s natjeõajnom
dokumentacij om Osnivaðu.

(2) Kandidati se obavje5tavaju o izboru u roku od 45 dana od isteka rokazapodno5enje prijava.
(3) Upravno vijeóe, duZno je u roku odredenom u natjeðaju obavijestiti svakog prijavljenog

kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natjeðajni materijal i da u roku
od petnaest dana od dana primitka obavijesti moZe zahtijevati sudsku za5titu kod nadleZnog
suda.

(4) Osoba koja je podnijela prijavu na natjeðaj moZe pobijati tuZbom odluku o imenovanju zbog
bitne povrede postupka ili zbog toga 5to izabranikandidat ne ispunjavauvjete koji su objavljeni
u natjeðaju.

Õtanak 56.

(l) Ako se na raspisani natjeðaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natjeðaj
óe se ponoviti.

(2) Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natjeðaja imenovat óe se vr5itelj duZnosti
ravnatelja.

(3) Na prijedlog upravnog vijeóa djeðjeg vrtióa vr5itelja duZnosti ravnatelja imenuje i razrje5ava
izvr5no tijelo osnivaða djeðjeg vrtiéa, ali najdulje na vrijeme od godinu dana.

(4)
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Clanak 57.

Ravnatelj:
predlaùe Statut, Kurikulum Vrtióa i druge opóe akte koje donosi Upravno vijeóe
predlaZe godi5nji plan i program rada
predlaäe prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodi5nji i godi5nji izvje5taj o
izvr5enj u fi nancij skog plana
izraduje i predaje financijske izvjeStaje sukladno vaäeéim propisima kojima je uredeno
predavanje financijskih izvje5taja u sustavu proraðuna
daje upravnom vijeóu na usvajanje (polu)godi5nje frnancijske izvjeStaje najkasnije u roku od
30 dana od njihove predaje sukladno vaùeéim propisima kojima je uredeno predavanje
financijskih izvje5taja u sustavu proraðuna
donosi odluku o raspodjeli rezultata u skladu s ovla5tenjem Upravnog vijeóa
sudjeluje u radu Upravnog vijeóa, bezprava odluöivanja
predstavlja i zastupa Vrtió
poduzima sve pravne radnje u ime i zaraóun Vrtióa
zastupa Vrtió u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim drZavnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima
obustavlja izvr5enje odluka Upravnog vijeóa i Odgojiteljskog vijeóa za koje zakljuöi da su
suprotne zakonu,podzakonskom i opóem aktu
izvjeSóuje Upravno vijeóe i Osnivaða o poslovanju Vrtióa
sklapa pravne poslove u ime i zarcëun Vrtióa
zakljuðuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa
predlaZe Upravnom vijeóu zasnivanje radnog odnosa po natjeðaju i prestanak radnog odnosa
radnika Vrtióa
predlaZe Upravnom vijeóu upuóivanje odgojitelja i struðnih suradnika na lijeðniðki pregled
izdaje radne naloge radnicima
odluðuje o zapoðljavanju radnika na odredeno vrijeme do 60 dana
odobrava sluZbena putovanja radnika i odsutnost s radnog mjesta
daje radnicima Vrtióa naloge zaizvßenje odredenih poslova i zadataka, daje upute i koordinira
rad u Vrtióu
izvr5ava odluke i zakljuðke Upravnog vijeóa i Odgojiteljskog vijeóa
odreduje raspored upuóivanja radnika na zdravstveni pregled
odluðuje o stjecanju, optereóivanju ili otudivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtióa te o
investicijama do iznosa od 70.000,00 kn (9.290,60 € uz primjenu fiksnog teðaja konverzije)
uveóanog za porczna dodanu vrijednost
zakljuðuje ugovore zapravne poslove ðija pojedinaðna vrijednost prelazi 70.000 kuna
(9.290,60 € uz primjenu fiksnog teõaja konverzije) uz prethodnu suglasnost Osnivaða
odnosno tijela koje on ovlasti,
sudjeluje u poslovima provodenja upisa djece u Vrtió
izvje5óuje Upravno vijeóe i Odgojiteljsko vijeóe o nalozima i odlukama tijela upravnog i
struõnog nadzora
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saziv a konstituiraj uóu sj edn icu Upravno g vij eóa
priprema sjednice Odgojiteljskog vijeóa i predsjedava im
donosi samostalno odluke iz svog djelokruga u svezi s radom i poslovanjem Vrtióa
donosi Plan nabave roba, radova i usluga sukladno vaäeéem zakonu i provedbenim propisima
koj i reguliraju podruðje j avne i jednostavne nabave.
obavlja druge poslove utvrdene ovim Statutom i drugim opóim aktima Vrtióa te poslove za
koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili opóim aktom nisu ovlaðtena druga tijela
Vrtióa.

Õlanak 58.

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeóu i Osnivaðu.

Clanak 59.

Ravnatelj moZe osnivati povjerenstva i radne skupine zaizradunacrtaopóih i pojedinaðnih akata
ili obavljanje poslova vaänih za djelatnost Vrtióa.

ðtanak 60.

(1) Ako ravnatelj ne ispunjavaZakonom o pred5kolskom odgoju i obrazovanju i drugim propisima
utvrdene obveze, Osnivaö vfüéa, na prijedlog upravnog vijeóa ili upravnog tijela koje je
utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razrije5it óe ravnatelja i imenovati
drugu osobu sukladno Zakonu o pred5kolskom odgoju i obrazovanju.

(2) Ravnatelj moZe biti razrije5en prije isteka vremena na koje je imenovan. Upravno vijeóe
duZno je razrijeSiti ravnatelja:

1. ako ravnatelj sam zatraLi razrje5enje u skladu s ugovorom o radu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili opóim propisima o radu

dovode do prestanka radnog odnosa,
3. ako ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili opóim aktima vrtióa, ili neosnovano ne

izvr5ava odluke tijela vrtióa ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroði ustanovi veóu õtetu

ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje duZnosti tako da su nastale ili mogu
nastati veóe smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.

(3) U sluðaju razrjeSenja ravnatelja imenovat óe se vr5itelj duZnosti ravnatelja, a vrtié je duZan
raspisati nadeðaj imenovanje za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vr5itelja
duZnosti.

Clanak 61.

(l) Za vr5itelja duZnosti ravnatelja moZe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeóe uvjete:
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- zavr5en studij odgovarajuóe vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili struðnog
suradnika u Vrtióu, a koji moZe biti:

a. sveuöiliSni diplomski studij ili
b. integrirani preddiplomski i diplomski sveuðiliSni studij ili
c. specijalistiðki diplomski struðni studij ili
d. preddiplomski sveuðili5ni studij za odgojitelja ili
e. struðni studij odgovarajuóe vrste, odnosno studij odgovarajuóe vrste kojim je

steðena vi5a struðna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima
- poloZen struðni ispit za odgojitelja ili struönog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati

struðni ispit u skladu s ðlankom 56. Zakona o pred5kolskom odgoju i obrazovanju.
(2) Zavrðitelja duZnosti ravnatelja ne moZe biti imenova osoba zaöiji rad u djeðjem vrtióu postoje

zapreke iz élanka25. Zakona o pred5kolskom odgoju i obrazovanju.
(3) Vr5itelj duZnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.

Clanak62.

Razrije5ena osoba moZe odluku o razrje5enju pobijati tuZbom pred nadleZnim sudom u roku od
trideset dana od dana zapÅmanja odluke o razrje5enju ako smatra da nisu postojali rczlozi za
razrje5enje iz ðlanka 44. stavka 2. Zakona o ustanovama ili da je u postupku dono5enja odluke o
razrjeSenju do5lo do povrede koja je znaöajno utjecala na ishod postupka.

IX. STRUÕNO TIJELO VRTIÓA

ODGOJITELJSKO VIJECE

Clanak 63.

(l) Struðno tijelo u Vrtióu je Odgojiteljsko vijeée.
(2) Odgojiteljsko vijeóe ðine svi odgojitelji, struðni suradnici i zdravstveni radnici koji u Vrtióu

ostvaruju program predSkolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i pred5kolske dobi.
(3) Odgojiteljskom vijeóu predsjedava ravnatelj Vrtióa ili druga osoba koju on ovlasti.
( ) Odgojiteljsko vijeóe radi na sjednicama.
(5) Odluke se donose veóinom glasova ukupnog broja ðlanova vijeóa.
(6) Sjednice Odgojiteljskog vijeóa obvezne su za sve odgojitelje, struðne suradnike i zdravstvene

djelatnike. Neopravdani izostanak sa sjednica Odgojiteljskog vijeóa predstavlja povredu radne
obveze.

(7) Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuje predsjedavajuói i imenovani na sjednici
zapisniðar.
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ðlanak 64

Odgojiteljsko vijeóe:
- predlaùe vrtióki kurikulum
- sudjeluje u utvrdivanju plana i programa rada Vrtióa
- prati ostvarivanje plana i programa rada
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom
- daje Upravnom vijeóu i ravnatelju miSljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem

djelatnosti
- raspravlja i odluðuje o struðnim pitanjima
- potiðe i promiðe struðni rad
- predlaùe nabavu potrebite opreme i pomagala
- obavlja druge poslove odredene ovim Statutom i drugim aktima Vrtióa.

X. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

Õtanak 65.

(l) Radi Sto uspje5nijeg ostvarivanja djelatnosti Vrtió stalno suraduje s roditeljima ili skrbnicima
djece.

(2) Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim razgovorima, roditeljskim
sastancima i na drugi pogodan naðin.

(3) Roditelji su odgovomi za praóenje rada i napredovanje djece i o svim uoðenim problemima
duZni su pravodobno izvijestiti Vrtió.

XI. RADNICI VRTIÓA

Clanak 66.

(l) U Vrtióu na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene za5tite te skrbi o
djeci rade sljedeói odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i struõni suradnik: pedagog, psiholog,
logoped, edukacijski rehabilitator i socijalni pedagog te medicinska sestra kao zdravstvena
voditeljica.

(2) Odgojno-obrazovni radnici u Vrtióu moraju imati odgovarajuóu vrstu i razinu obrazovanjate
utvrdenu zdravstvenu sposobnost zaobavljanje poslova iz stavka 1. ovoga ðlanka.

(3) Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga ðlanka u Vrtióu rade i druge osobe koje
obavljaju administrativno-tehniðke i pomoóne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).
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(4) Odgovarajuóu vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu ostalih radnika
u djeðjem vrtióu, kao i potrebnu razinu i vrstu obrazovanja za izvodenje programa propisuje
m i n i star nadleùan za obr azov anj e p rav i I n i kom.

Clanak 67.

(1) Odgojitelji i struðni suradnici imaju pravo i duZnost neprestano se struðno i pedago5ki
usavr5avati, pratiti znanstvena dostignuóa i unapredivati pedago5ku praksu.

(2) Usavr5avanjeiz stavka l. ovoga ðlanka sastavni je dio radnih obveza odgojitelja i struðnih
suradnika.

Clanak 68.

(l) Radni odnos u Vrtióu zasniva se ugovorom o radu na temelju natjeðaja.
(2) Odluku o objavi natjeöajadonosi upravno vijeóe.
(3) Natjeðaj se objavljuje na mreZnim stranicama i oglasnim ploðama Hrvatskog zavoda za

zapo5ljavanje, te mreZnim stranicama i oglasnim ploðama Vrtióa, arokza primanje prijava
kandidata ne moZe biti kraói od osam dana.

(4) Iznimno od stavka l. ovoga ðlanka, radni odnos moZe se zasnovati ugovorom o radu i bez
natjeðaja:
- kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju

natjeð,aja, ali ne dulje od 60 dana,
- kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana,
- do punog radnog vremena s radnikom koji u pred5kolskoj ustanovi ima zasnovan radni

odnos na neodredeno vrijeme u nepunom radnom vremenu,
- u sluðaju izmjene ugovora o radu radnika koji u predðkolskoj ustanovi ima zasnovan radni

odnos na neodredeno vrijeme, a kojim se mijenja naziv posla, odnosno popis ili opis
poslova.

(5) Ako se na natjeðaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz élanka 24. Zakona o predSkolskom
odgoju i obrazovanju, nadeðaj óe se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog
odnosa na osnovi ponovljenog natjeðaja radni se odnos moùe zasnovati s osobom koja ne
ispunj ava propi sane uvjete.

(6) S osobom iz stavka 5. ovoga ðlanka sklapa se ugovor o radu na odredeno vrijeme, do popune
radnog mjesta na temelju ponovljenog natjeðaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali
ne dulje od pet mjeseci.

(7) Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi upravno vijeóe na prijedlog
ravnatelja.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga ðlanka, u sluðaju kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do
zasnivanja radnoga odnosa na temelju natjeðaja, ali ne dulje od 60 dana, o zasnivanju radnog
odnosa odluðuje ravnatelj.
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XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Clanak 69.

(l) Za obavljanje djelatnosti Vrtió osigurava sredstva od Osnivaða, od roditelja, od prodaje roba i
usluga te donacija.

(2) Prihodi i rashodi za obavljanje djelatnosti utvrduju se Financijskim planom.
(3) Vrtió usvaja Financijski plan prije poðetka godine na koju se plan odnosi na prijedlog

ravnatelja.
(4) Upravno vijeóe vrtió,a usvaja polugodiSnje financijske izvje5taje na prijedlog ravnatelja/ice

najkasnije u roku od 30 dana od njihove predaje sukladno vaLeóim propisima kojima je
uredeno predavanje financijskih imjeÉtaja u sustavu proraðuna

(5) Ako Vrtió na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu óe dobit uporabiti zaobavljanjeirazvoj
djelatnosti, u skladu s aktima Osnivaõa.

(6) Ako Vrtió na kraju kalendarske godine iskaZe gubitak u financijskom poslovanju, gubitak óe
se namiriti u skladu s odlukom Osnivaða.

XIII. JAVNOST RADA

Clanak 70.

(l) Rad Vrtióa i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
- izvje5óivanjem roditelja, gradana i pravnih osoba o uvjetima i naöinu davanja usluga
- davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, gradanima i pravnim osobama, na njihov

zahtjev, o uvjetima i naðinu davanja usluga
- obavijestima o sjednicama ili sastancima Upravnog i Odgojiteljskog vijeóa te

moguónostima neposrednog uvida u njihov rad
- objavljivanjem opóih i pojedinaönih akata koji su u svezi s djelatno5óu Vrtióa.

(2) Vrtié je duäan na svojim mreZnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i naðinu pruäanja
usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

(3) Vrtió je duZan u razumnom roku davati sredstvima javnog priopóavanja na njihov zahtjev
informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omoguóiti im uvid u odgovarajuóu dokumentaciju.

(4) Vrtió óe uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u skladu s

propisima o za5titi tajnosti podataka i za5titi osobnih podataka.



a
a

DJEðJIVRT¡E SISAK NOVI

Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44000 Sisak

Tel.: 044 537 839

mail: djeciivrtic.sisaknovi@sk.t-com.hr I web: www.vrticsn.hr

a
a
a
a
a

a aaaaa

xIV' PosLovNA TAJNA 
ðtanak 71.

Poslovnom tajnom smatraju se:

- podaci sadrZani u molbama,zahtjevimai prijedlozimaroditelja i skrbnikate drugih gradana
i pravnih osoba upuóenih Vrtióu

- podaci sadrZani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz alineje 1. ovoga ðlanka
- podaci utvrdeni u postupku zaítite dostojanstva radnika
- podaci o poslovnim rezultatima Vrtióa
- podaci o djeci upisanoj u Vrtió koji su socijalno-moralne naravi
- podaci i isprave koji su odredeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima, te

aktima Vrtióa
- podaci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.

ëlanak72.

(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, duZni su ðuvati svi radnici Yrtiéa,bez
obzira na koji su naðin saznali zate podatke i isprave.

(2) Cuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Vrtióu.
(3) Obveza ðuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili

upravnim tijelom.

XV. ZASTITA LJUDSKOG OKOLISA

Clanak 73.

(1) Radnici Yrtiéa trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za éuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti ljudskog okoli5a te sprjeðavati i otklanjati Stetne posljedice koje
zagadivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na drugi naðin ugroZavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost Zivot i zdravlje ljudi.

(2) Zaítita ljudskog okoli5a razumijevazajedniðko djelovanje svih radnikaVrtióa.

ëlanak74.

(l) Odgojitelji koji sudjeluju u izvodenju odgojno-obrazovnih programa, duZni su posvetiti
pozornost odgoju djece u svezi s ðuvanjem i za5titom ljudskog okoli5a.

(2) Programi rada Vrtióa u za5titi ljudskog okoli5a sastavni su dio plana i programa rada Vrtióa.
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XVI. ZASTITA OSOBNIH PODATAKA

ðlanak 75.

(l) Osobni podaci fiziðkih osoba mogu se u Vrtióu prikupljati u svrhu s kojom je osoba upoznata,
koja je izrijekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje obradivati samo u svrhu za
koju su prikupljeni.

(2) U Vrtióu se mogu obradivati osobni podaci samo uz uvjete odredene Uredbom o za5titi osobnih
podataka i zakonom.

(3) Osobni podaci moraju se obradivati zakonito i po5teno.

ðtanak 76.

(l) Osobni podaci smiju se u Vrtióu prikupljati i dalje obradivati:
- u sluðajevima odredenim zakonom
- rrz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu
- u svrhu izvrðavanja zakonskih obveza Vrtiéa
- u svrhu sklapanja i izvr5enja ugovora u kojemje ispitanik stranka
- akoje obrada podataka nuäna radi ispunjenjazadataka koji se izvr5avaju ujavnom

interesu ili u izvr5avanju javnih ovlasti Vrtióa ili treóe strane kojoj se podaci dostavljaju
- kada je ispitanik sam objavio osobne podatke.

(2) Osobni podaci koji se odnose na djecu i druge malodobne osobe mogu se prikupljati i
obradivati u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere zaðtite.

(3) Osobne podatke mogu u Vrtióu prikupljati i obradivati samo za to ovla5tene osobe.
(4) Ravnatelj moZe ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti

drugoj pravnoj ili fiziðkoj osobi.

Ölanak77.

(l) U Vrtióu je zabranjeno prikupljati i dalje obradivati osobne podatke koji se odnose na rasno ili
etniõko podrijetlo, politiðka stajali5ta, vjerska i druga uvjerenja, sindikalno ðlanstvo, zdravlje
i spolni ävoti osobne podatke o kaznenom i prekr5ajnom postupku.

(2) Iznimno podaci iz stavka l. ovoga ðlanka mogu se prikupljati i dalje obradivati:
- uzprivolu ispitanika
- kadaje prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvr5avanja prava i obveza koje

Vrtió ima prema posebnim propisima
- kada je obrada prijeko potrebna radi za5tite Livota ili tjelesnog integriteta ispitanika i

druge osobe kada ispitanik zbog fiziðkih ili pravnih razloga nije u moguónosti dati
svoju privolu
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- kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Vrtióa pod uvjetom da se obrada odnosi
izrijekom na djecu i radnike Vrtióa i da podaci ne budu otkriveni treóoj strani bez
pristanka ispitanika

- kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili za5tite potraäivanja
propisanih zakonom

- kada je ispitanik objavio osobne podatke.
(3) U sluõajevima iz stavka l. ovog ðlanka obrada podataka mora biti posebno oznaéena i

zaítié,ena.

XVII. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ðtanak 78.

Vrtié óe omoguóiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaZe ili koje nadzfte
l. pravodobnim objavljivanjem na svojim mreZnim stranicama na primjeren i dostupan naðin

opóih akatai odluka te informacija o svome radu i poslovanju
2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedeóih naðina:

- neposrednim davanjem informacije
- davanje informacije pisanim putem
- uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrZi traíenu informaciju
- dostavom preslike pismena koje sadrZi traZenu informaciju
- na drugi naðin prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

ðlanak 79.

(l) Vrtió óe omoguóiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog
zahtjeva.

(2) Kada je zahtjev iz stavka l podnesen usmeno, o tome óe se naðiniti zapisnik, a kada je
podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uredaja, naðinit óe se sluZbena bilje5ka.

ðhnak 80.

(l) Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku óe se omoguóiti pristup informaciji
najkasnije u roku do l5 dana od dana podno5enja zahtjeva.

(2) Vrtió óe odbiti zahtjev korisnika:
- u sluðajevima propisanim zakonom
- ako Vrtió ne posjeduje, ne raspolaZe, ne nadzire ili nema saznanja o traLenoj informaciji
- ako nema moguónosti za dopunu ili ispravak dane informacije
- ako se traZi informacija koja nema obiljeZje informacije propisane Zakonom o pravu na

pristup informacij ama.
(3) O odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga ðlanka odluðuje se rje5enjem.
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(4) Protiv rje5enja iz prethodnog stavka korisnik moäe izjaviti Lalbu u roku do 15 dana od dana
dostave rje5enja.

Clanak 81.

(l) Ravnatelj je ovlaðten odrediti radnika Vrtióa kao posebnu sluZbenu osobu mjerodavnu za
rjeðavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

(2) Radnik iz stavka l. ovoga ðlanka:
- rje3ava pojedinaðne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama
- unapreduje naðin obrade, klasificiranja, ðuvanja i objavljivanja informacija sadrZanih u

sluZbenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Vrtióa
- osigurava neophodnu pomoó podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na

pristup informacij ama.

ðlanak 82.

XVUI. DOKUMENTACIJA U VRTIÓU

(l) Djeðji vrtié vodi pedago5ku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.
(2) Pedago5ka i zdravstvena dokumentacija vodi se u pisanom ili elektroniðkom obliku.
(3) Obrasce zdravstvene dokumentacije i evidencije propisuje ministar nadleäanzazdravstvo.
(4) Sredstva za vodenje dokumentacije iz stavka l. ovoga ðlanka osigurava osnivað djeðjeg

vrtióa.
(5) U ministarstvu nadleZnom zaobrazovanje vodi se zajedniðki elektroniðki upisnik

pred5kolskih ustanova u elektroniõkom obliku (u daljnjem tekstu: e-Vrtió) i sadrZi sljedeóe
evidencije:

- Upisnik ustanova,
- Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku pedago5ku godinu,
- Upisnik djece u ustanovama,
- Upisnik radnika ustanova.

(6) Podatke u Upisnik ustanova upisuje ministarstvo nadleZno za obrazovanje, a podatke u ostale
evidencije upisuju pred5kolske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuóe godine.

(7) Podaci iz e-Yrtiéa moraju biti za5tióeni od zlouporabe, uniðtenja, gubitka, neovla5tenih
promjena ili pristupa, u skladu s odredbama propisa kojim se ureduje zaítita osobnih podataka.

(8) Voditelj zbirke podataka i korisnik osobnih podataka sadrZanih u evidencij amaiz e-Vrtióa je
ministarstvo nadleZno za obrazovanje, a voditelj zbirke podataka za pojedinaðnu ustanovu je
pred5kolska ustanova.

(9) Ovla5tenja za pristup i razine pristupa podacima iz e-Yrtiéa djeðjim vrtióima, osnivaðima i
nadleZnim upravnim tijelima ùupanija, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba odobrava
ministarstvo nadleZno za obrazovanje.
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(I0)Obrasce pedago5ke dokumentacije iz stavka 2. ovoga ðlanka, obveze i naðine te rokove
uno5enja podataka u e-Vrtió, ovlaðtenja za pristup i kori5tenje podataka te sigurnost i naðin
razmjene podataka propisuje pravilnikom ministar nadleLan za obrazovanje.

XIx. oPÓI I POJEDINAðNI AKTI VRTIÓA

Clanak 83.
Opóe akte Upravno vijeóe donosi:

- u svezi s izvrSenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa
- u svezi s izvr5enjem odredaba ovoga Statuta
- u svezi s uredivanjem odnosa u Vrtióu.

ðlanak 84.

(l) Vrtió ima ove opóe akte:
- Statut
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i naðinu rada
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o za5titi na radu
- Pravilnik o zaStiti odpoíara
- Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
- Etiðki kodeks pona5anja
- Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeóa Vrtióa.
- Poslovnik o radu Upravnog vijeóa
- druge opóe akte koje donosi Upravno vijeóe, sukladno zakonu, podzakonskim propisima i

ovom Statutu.

(2) Opéi akti Vrtióa stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploði u sjedi5tu
Yrtióa, a iznimno ako je to propisano opóim aktom i ako za to postoje opravdani razlozi i
najranije dan nakon dana objave na oglasnoj ploði

(3) Ravnatelj Vrtióa duíanje ovaj Statut i Pravilnik o unutamjem ustrojstvu dostaviti Zupaniji
nadleZnom za poslove odgoja i obrazovanja, u roku od osam (8) dana od dana dono5enja.

ðhnak 85.

(l) Inicijativu za donoSenje opóih akata, njihovih izmjena i dopuna moZe dati svaki ðlan Upravnog
vijeóa.

(2) Opé:i akti primjenjuju se danom njihova stupanja na snagu, osim ako aktom kao dan primjene
nije odreden neki drugi dan.

(3) Vjerodostojno tumaðenje opóih akatadaje Upravno vijeóe.
(4)
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Clanak 86.

(l) Pojedinaðne akte kojima se ureduju pojedina prava i interesi djece, roditelja, radnika i gradana,
donose Upravno vijeóe, ravnatelj i drugi ovla5teni radnici.

(2) Pojedinaðni akti stupaju na snagu i izvrðavaju se nakon dono5enja, osim akoje provodenje
tih akata uvjetovano konaðnoSóu akta, nastupom odredenih ðinjenica ili istekom odredenog
roka.

XX. SINDIKALNO ORGANIZIRANJE

Clanak 87.

(l) Sindikalno organiziranje u Vrtióu je slobodno.
(2) Za sluõaj õtrajka Strajka5ki odbor, ravnatelj Vrtióa i Upravno vijeóe duZni su osigurati

odgovarajuóu njegu, prehranu, zdravstvenu za5titu, kao i drugu skrb o djeci koja za vrijeme
Strajka pohadaju program Vrtióa.

(3) Na pitanja ostvarivanja ptava na ðtrajk i organiziranja Strajka primjenjuju se opói propisi o
Strajku.

XXI. PRESTANAK RADA DJEðJEG VRTIÓA

ðlanak 88.

(1) Vrtió prestaje radom pod uvjetima i na naðin propisan Zakonom o ustanovama i Zakonom o
predSkolskom odgoju i obrazovanju.

(2) Odlukom o prestanku rada Vrtióa odreduju se rok i naðin prestanka njegova rada te ureduje
naðin rasporedivanja djece koja su pohadala djeðji vrtió u druge odgovarajuóe ustanove.

XX[. ZABRANA PROMIDZBE I PRODAJE U VRTIÓU

ðtanak 89.

U Vrtióu nije dopu5tena promidZba i prodaja roba i/ili usluga koje ne sluZe ciljevima odgoja i
obrazovanja ili su Stetne za zdravlje, rast i ruzvoj djece rane i pred5kolske dobi.
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XX[I. ZAVRSNE ODREDBE

ðhnak 90.

(l) Statut Djeðjeg vrtié,a donosi Upravno vijeóe, a nakon pribavljene prethodne suglasnosti
Osnivaða.

(2) Izmjene i dopune Statuta donose se po istom postupku.
(3) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploði u sjedi5tu vrtióa.
(4) Odredbe ovog Statuta u kojima se navode odredeni novðani iznosi u kunama biti óe s danom

01. sijeðnja 2023. godine konvertirani u eure na naðin propisan Zakonom o uvodenju eura
kao sluZbene valute u Republici Hrvatskoj ( ,,Narodne novineo' broj 57122),a do tada se
izraLavaju u kunama.

Clanak 91.

Na ovaj Statut Gradsko vijeóe Grada Siska dalo je prethodnu suglasnost aktom od
2022. godine, KLASA: URBROJ:

Clanak 92.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje vaäiti Statut Djeðjeg vfüéa Sisak Novi, KLASA:003-
05/21-0111, URBROJ:2176-66-04-21-2 od 01. veljaðe 2021. godine.

PREDSJEDNICA

UPRA\TNOG VTJEÓA

Vesna Milakara

KLASA:
URBROJ:

Sisak, _.studen og 2022.
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RAVNATELJ/ICA

Sandra Kramarió

aaaaa

Ovaj Statut objavljen je na

oglasnojploðiVrtióadana-2022.godine,astupanasnagudana
2022. godine.
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GRAD SISAK
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Predmet: Prijedlog Statut. DV Sisak Novi, prethodna suglasnost, traZi se.-

Upravno vijeóe Djeðjeg vrtióa Sisak Novi na svojoj 16. sjednici odråanoj 09. studenog2022
godine, utvrdilo je Prijedlog Statuta Djeðjeg vrtióa Sisak Novi.

Prijetllog Statuta dostavlja se sukladno ðlanku 41. Zakona o predõkolskom odgoju i obrazovanju
(NN l0/97, 107107,94/13,98/19,57122) Gradskom vijeóu Grada Siska na davanje prethodne
suglasnosti.

S po5tovanjem,

R.avnateljica

Sar¡dra Kraniarió

r*ftu.,,rrir'
Privitak:

- Odluka Upravnog vijeóa o utvrdivanju prijedloga Statuta
- Prijedlog Statuta

Prlm ürno: 10.11,,2022,

Klælflkrcfirkr ornrlc:



DJEÖJI VRTTÓ SISAK NOVI
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 33
UPRAVNO VIJEÓE

KLASA: 601-02122-081 | |
URB ROJ : 217 6 -66 -0 4 -22-02

Sisak, 10.11,2022.

Na temelju õlanka 35. Zakonao pred5kolskom odgoju i obrazovanju (,,NN" 10197, !07/07,
94/13,98/19,57122) i ðlanka 49. Statuta Djeðjeg vrtióa Sisak Novi, Upravno vijeóe na svojoj
16. sjednici odrZanoj dana 09. studenog 2022. godioe donosi slijedeóu

ODLUKU
o utvrilivanju Prijedloga Statuta Djeõjeg vrtióa Sisak Novi

I.

Utvrduje se prijedlog Statuta Djeðjeg vrtióa Sisak Novi.

II.
Prijedlog Statuta iz toðke I. ove odluke dostavlja se Gradskom vijeóu

Grada Siska radi davanja prethodne suglasnosti.

ilI.
Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

PRED.SJEDNICA UPITAVNOG VIJEÓA

\


