
Na temelju  članka  53.  stavka 1.  i  članka  54.  Zakona o ustanovama,  („Narodne novine“  broj
76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 40. stavka 1., 2. i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Škrinjica, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Vidovec, KLASA:  012-01/20-01/01, URBROJ:
2186/10-01/1-20-02 od 04. rujna 2020. godine na 6. sjednici održanoj 14.rujna 2020. godine, donosi 

STATUT 
DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom ustanove Dječji vrtić  Škrinjica (u daljnjem tekstu:  Dječji vrtić) uređuje status,
naziv, sjedište i djelatnost, pečat i štambilj, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, programi Dječjeg
vrtića, uvjeti i načini davanja usluga, radno vrijeme, tijela Dječjeg vrtića, njihove ovlasti i način odlučivanja,
imovina i financijsko poslovanje Dječjeg vrtića, način ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada i
druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.

Članak 2.

Dječji vrtić ima status javne ustanove koja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o
djeci rane i predškolske dobi obavlja kao javnu službu.

Dječji  vrtić  ostvaruje  programe  predškolskog  odgoja  i  obrazovanja  te  skrbi  o  djeci  rane  i
predškolske  dobi,  kao  dio  sustava  odgoja  i  obrazovanja  te  skrbi  o  djeci.  Predškolski  odgoj  obuhvaća
programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji  se ostvaruju u Dječjim
vrtićima.

Dječji vrtić Škrinjica osnovan je temeljem Odluke o osnivanju predškolske ustanove, Klasa:601-
01/99-01/03, Urbroj: 2186-10-99-04 od 02.11.1999. godine Općinskog vijeća Općine Vidovec.

Dječji vrtić ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog
suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa broj MBS 070055250, OIB: 24880230716.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Dječjeg vrtića donosi  Općinsko vijeće Općine
Vidovec (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 3.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Općina Vidovec. 

Osnivača zastupa općinski načelnik.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 4.

Naziv Dječjeg vrtića glasi: Dječji vrtić Škrinjica.
Dječji  vrtić obvezno ističe naziv na zgradi u kojoj  je njezino sjedište i  na zgradama u kojima

obavlja svoju djelatnost.
               Članak 5.

Sjedište Dječjeg vrtića je Vidovec, Ulica Vladimira Nazora 11.
Odluku o promjeni naziva i sjedišta Dječjeg vrtića donosi Općinsko vijeće, na prijedlog Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica (u daljnjem tekstu: Upravnog vijeća).



Članak 6.

Dječji  vrtić obavlja  djelatnost  predškolskog  odgoja  i  obrazovanja  te  skrbi  o  djeci  rane  i
predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj).

Dječji  vrtić organizira  i  provodi  predškolski  odgoj  za  djecu  od navršene  1.  godine  života  do
polaska u osnovnu školu.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim,
kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Dječji vrtić može promijeniti djelatnost.
Odluku o promjeni  djelatnosti  Dječjeg  vrtića donosi  Upravno vijeće,  uz  prethodnu suglasnost

Općinskog vijeća.

Članak 7.

Kao javne ovlasti Dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:
1.  upise  djece  u  Dječji  vrtić i  ispise  djece  iz  Dječjeg  vrtića s  vođenjem  odgovarajuće

dokumentacije,
2. izdavanje potvrda i mišljenja,
3. upisivanje podataka o Dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

U slučaju kada Ustanova u svezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka odlučuje o pravu, obvezi
ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati prema
odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

III. PEČAT I ŠTAMBILJ

Članak 8.
Dječji vrtić ima:

1.  Pečat  okruglog  oblika,  promjera  38 mm,  koji  sadrži  uz  gornji  rub  kružno  ispisan  tekst
Republika Hrvatska, uz donji rub kružno ispisan tekst Dječji vrtić „Škrinjica“, dok je u sredini grb Republike
Hrvatske. Pečat služi za ovjeravanje akata koje Dječji vrtić donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne
vlasti.

2.  Pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, koji sadrži naziv Republika Hrvatska i ime Dječjeg
vrtića u vanjskom krugu, dok u sredini piše Vidovec. Pečat služi za  redovito administrativno – financijsko
poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje akata iz točke 1. ovog članka.

3.  Štambilj četvrtastog oblika, veličine  30 x 12 mm, koji uz naziv Republika Hrvatska sadrži i
naziv i sjedište Dječjeg vrtića i prostor za upisivanje klasifikacijskog i urudžbenog broja i datuma primitka
pismena. 

Odluku o broju pečata i štambilja te načinu njihove uporabe donosi ravnatelj Dječjeg vrtića.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DJEČJEG VRTIĆA

Članak 9.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj u okviru ovlasti utvrđenih zakonom i ovim Statutom.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje  Dječjeg vrtića u pravnom prometu u

granicama svojih ovlasti. Punomoć se izdaje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Punomoć  dana  drugoj  osobi  može  biti  generalna  ili  specijalna. Sadržaj  i  trajanje  punomoći

određuje ravnatelj pri njenom izdavanju. Odluku o izdavanju generalne punomoći donosi Upravno vijeće.



Članak 10.

Ravnatelja  Dječjeg vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova,
zamjenjuje osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća.

Nakon što Odgojiteljsko vijeće provede izbore i sastavi listu kandidata za zamjenika ravnatelja, na
način  propisan Poslovnikom o radu odgojiteljsko vijeća,  odluku o određivanju  osobe iz  stavka 1.  ovoga
članka donosi Upravno vijeće, natpolovičnim brojem glasova članova Upravnog vijeća.

Osoba koja je predložena da zamjenjuje ravnatelja dužna je dati pisanu suglasnost.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati  one poslove ravnatelja čije se

izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Članak 11.

Na temelju zahtjeva ravnatelja, Upravno vijeće može zamijeniti osobu određenu sukladno članku
10. ovoga Statuta.

Odluku o prihvaćanju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće donosi natpolovičnom
većinom glasova članova Upravnog vijeća.

Nakon donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka, Upravno vijeće određuje drugu osobu koja
zamjenjuje ravnatelja, na način utvrđen člankom 10. ovoga Statuta.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO  I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 12.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanje predškolskog odgoja, skrb o djeci
stručno  –  pedagoškim  radom,  poslovima  prehrane,  administrativno  –  stručnim,  računovodstveno  –
financijskim i pomoćno – tehničkim poslovima. 

Članak 13.

Rad Dječjeg vrtića organiziran je na području Općine Vidovec.

Članak 14.

Odgojno obrazovni rad u odgojnim skupinama organizira se na razini objekata.
Rad  stručnih  službi,  poslovi  prehrane  i  higijene  te  tehničko  pomoćni  poslovi  organiziraju  se

ugovorom sklopljenim sa za to ovlaštenim organizacijama i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje
djelatnosti u skladu sa potrebama Dječjeg vrtića.

Obavljanje računovodstveno-financijskih, knjigovodstvenih te administrativnih poslova osigurava
Osnivač.

Članak 15.

Rad  sa  djecom organizira  se  u  vrtićkim  odgojnim  skupinama.  Broj  i  dob  djece  u  pojedinim
odgojnim skupinama te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini određuje se sukladno zakonskim
propisima.

Članak 16.

Redovni program dnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću provodi se i ostvaruje u 10 i 5 satnom
programu.



Članak 17.

U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi
o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i
rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.

Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka, u Dječjem vrtiću rade i druge osobe
koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).

Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja,
položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka. 

Poslove  odgojitelja  djece  od  navršenih  6   mjeseci  života  do  polaska  u osnovnu školu  može
obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno
studij odgovarajuće  vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba
koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.

 Poslove odgojitelja koji ostvaruju program  predškole pri osnovnim školama, uz osobe iz stavka
4.  ovog  članka,  mogu  obavljati  i  osobe  koje  ispunjavaju  uvjete  za  obavljanje  poslova  učitelja  razredne
nastave u osnovnoj školi u skladu s posebnim propisom. 

Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili
diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste.

Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili
stručni studij sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij
ili specijalistički studij sestrinstva.

Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih
radnika u Dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar za obrazovanje.

Članak 18.

Stručni  djelatnici  imaju  pravo  i  obvezu  stručnog  usavršavanja  u  skladu  sa  zakonom,  aktom
ministra nadležnog za obrazovanje te potrebama Dječjeg vrtića.

Pravo na doškolovanje odobrava ravnatelj u skladu sa potrebama Dječjeg vrtića.

Članak 19.

Organizaciju i koordinaciju odgojno-obrazovnog rada u objektu obavlja ravnatelj.

Članak 20.

Stručno pedagoški poslovi ostvaruju se radi zadovoljenja potreba i interesa djece i roditelja.

Članak 21.

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece, ostvaruju se sukladno aktu
ministra nadležnog za zdravstvo.

Članak 22.

Administrativno  stručni  poslovi  organizirani  su  radi  ostvarivanja  djelatnosti  Dječjeg  vrtića  i
poslovanja kao javne službe, uspostavljanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece
i  roditelja, javnosti rada Dječjeg vrtića,  ostvarivanja drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za
poslovanje Dječjeg vrtića te ostvarivanje prava i obveza zaposlenika Dječjeg vrtića.

 



Članak 23.

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički  uvjeti  za obavljanje odgojno-
obrazovnog rada, provođenje plana i programa te drugi uvjeti potrebni za rad i poslovanje Dječjeg vrtića
prema propisanim tehničkim uvjetima.

VI. DJELATNOST I PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 24.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi  Dječji vrtić ostvaruje na temelju nacionalnog
kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: nacionalni kurikulum) i kurikuluma Dječjeg
vrtića.

Članak 25.

Nacionalni Kurikulum utvrđuje vrijednost, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti
i  programa,  pristupe  i  načine  rada  s  djecom  rane  i  predškolske  dobi,  odgojno-obrazovne  ciljeve  po
područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje. Nacionalni Kurikulum donosi ministar
nadležan za obrazovanje.

Kurikulumom  Dječjeg vrtića utvrđuje se program, namjena programa, nositelji  programa, način
ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

Kurikulum  Dječjeg  vrtića donosi  Upravno  vijeće  do  30.  rujna  tekuće  pedagoške  godine,  na
prijedlog ravnatelja.

Dječji vrtić je dužan osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi uz suglasnost osnivača, a
u skladu s propisanim pedagoškim standardom predškolskog odgoja.

Dječji vrtić je dužan ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju, te drugu evidenciju u skladu
sa zakonom.

               Članak 26.

Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja na temelju  Godišnjeg plana i programa rada
koji se donosi za pedagošku godinu.

Pedagoška godina traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.
Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće do 30. rujna tekuće pedagoške godine, na

prijedlog ravnatelja.
Godišnji  plan  i  program  rada  obuhvaća  programe  odgojno-obrazovnog  rada,  programe

zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi kao i druge programe koje Dječji vrtić
ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

                                                                 Članak 27.

U Dječjem vrtiću ostvaruju se programi:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane 
i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i 
sposobnostima, 
- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 
- program za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 
- program predškole, 
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog 
sadržaja i 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi programe sukladne
odredbama Državnog pedagoškog standarda ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Na  programe  iz  stavka  1.  i  2.  ovoga  članka  suglasnost  daje  ministarstvo  nadležno  za
obrazovanje.



Ako  se  tijekom  obavljanja  djelatnosti  za  koju  je  Dječji  vrtić  osnovan  proširuje  djelatnost
izvođenjem novih programa ili Dječji vrtić mijenja program, Dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja
programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti iz stavka 3. ovog članka.

Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa iz stavka 4.
ovog članka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, Dječji vrtić
je  dužan  prije  početka  provedbe  programa  podnijeti  zahtjev  za  izdavanjem rješenja  o  početku  rada  u
promijenjenim uvjetima.

Nakon pribave suglasnosti iz stavka 3. ovog članka te nakon izvršnosti rješenja iz st.  5 ovog
članka, Dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno izmijenjenog programa.

Članak 28.

Programi  odgoja  i  obrazovanja  iz  članka  27.  ovoga  Statuta  provode  se  kao  cjelodnevni,
poludnevni, višednevni ili programi kraćeg dnevnog boravka, osim ako nije drugačije određeno zakonom i
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 29.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.
Program  predškole  za  djecu  koja  pohađaju  Dječji  vrtić integriran  je  u  redoviti  program

predškolskog odgoja Dječjeg vrtića.
Obveznik predškole koji  ne pohađa  Dječji  vrtić upisuje program predškole u  Dječjem vrtiću ili

osnovnoj školi  najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne
pohađaju Dječji vrtić.

Program predškole je za roditelje besplatan.

VII. RADNO VRIJEME

Članak 30.

Radno  vrijeme  Dječjeg  vrtića utvrđuje  se  sukladno  potrebama  većine  djece  i  roditelja i
raspoređeno je u pet radnih dana. Subotom je organizirano dežurstvo prema potrebi korisnika usluga, a u
skladu sa odlukom koju donosi osnivač.

Tjedni  i  dnevni  raspored  radnog  vremena,  dnevni  odmor  te  uredovno  vrijeme  za  rad  sa
korisnicima usluga te drugim građanima, pobliže se uređuje posebnim Pravilnikom o radu.

Ostvarivanje  prava  i  obveza  korisnika  usluga  uređuje  se  posebnim  pravilnikom u  skladu  sa
zakonom, propisima donesenim na temelju zakona te ovim Statutom.

Članak 31.

Odluku o upisu djece i o mjerilima upisa, za svaku pedagošku godinu, donosi Upravno vijeće uz
suglasnost načelnika Općine Vidovec.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, Dječji vrtić objavljuje natječaj za upis djece u Dječji
vrtić. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića.

Tekst objave sadrži:
- vrste programa koji se mogu upisati,
- uvjete upisa i način ostvarivanja prednosti pri upisu,
- način provođenja natječaja.
Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić utvrđuje načelnik Općine Vidovec svojim

aktom.



VIII. TIJELA  DJEČJEG VRTIĆA I UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

Upravno vijeće

Članak 32.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet (5) članova, a čine ga:
-  tri (3) člana iz reda javnih radnika,
-  jedan (1) član iz reda roditelja djece korisnika usluga,
-        jedan  (1) član iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
Članove Upravnog  vijeća  iz  stavka  2.  podstavka  1.  ovoga  članka  imenuje   načelnik  Općine

Vidovec iz reda javnih radnika.
Člana Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka biraju između sebe roditelji djece

korisnika usluga.
Člana Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka biraju između sebe odgojitelji i

stručni suradnici Dječjeg vrtića.
Izbor članova Upravnog vijeća koje biraju roditelji  djece korisnika usluga te odgojitelji  i  stručni

suradnici  Dječjeg vrtića obaviti će se najkasnije u roku od osam (8) dana od dana imenovanja članova
Upravnog vijeća od strane osnivača.

Članovi Upravnog vijeća mogu imati  pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću.  Odluku o
naknadi za rad članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića donosi osnivač.

Članak 33.

Prijedlog kandidata za člana Upravnog vijeća kojeg biraju roditelji djece korisnika usluga, utvrđuje
se na sastanku roditelja.  Svaki roditelj može predložiti ili biti predložen za člana Upravnog vijeća, odnosno
istaknuti svoju kandidaturu. O predloženim kandidatima glasuje se javno dizanjem ruku. Za člana Upravnog
vijeća izabrani je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova  prisutnih roditelja na javnom glasovanju koje
se provodi na sastanku roditelja.

U slučaju da  kandidati imaju isti broj glasova, izborni se postupak ponavlja.
Sastanak roditelja saziva i  njime rukovodi ravnatelj.  Izbori  su pravovaljani ako je na sastanku

nazočno najmanje 50% roditelja.
O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja vodi se zapisnik, koji se dostavlja Upravnom

vijeću u roku 8 dana od dana održanog sastanka.

Članak 34.

Odgojitelji i stručni suradnici biraju jednog člana Upravnog vijeća na sjednici Odgojiteljskog vijeća
tajnim glasovanjem. Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati ili  biti predložen za člana Upravnog
vijeća.

Za provedbu izbora Odgojiteljsko vijeće osniva  izborno povjerenstvo koje ima predsjednika i dva
člana. Izborno povjerenstvo na temelju podataka iz kandidacijske liste sastavlja izbornu listu. U izbornoj listi
kandidati se navode abecednim redom. Glasovanje je tajno.

Glasovanje  je  pravovaljano  ako  je  glasovanju  pristupila  natpolovična  većina  članova
Odgojiteljskog vijeća. Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Nakon završetka  glasovanja  izborno  povjerenstvo  sastavlja  listu  s  imenima  kandidata  prema
broju dobivenih glasova. S listom imena kandidata izborno povjerenstvo neposredno upoznaje Odgojiteljsko
vijeće.

Odgojiteljsko  vijeće  prihvaća  listu  kandidata  i  proglašava  člana  Upravnog  vijeća.  Za  člana
Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova od prisutnih članova Odgojiteljskog
vijeća. 

U slučaju da dva ili više  kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se za te kandidate ponavlja.
O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika vodi se zapisnik, koji

se dostavlja Upravnom vijeću u roku 8 dana od dana održanog sastanka.



Članak 35.

Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  četiri  (4)  godine,  a  počinje  teći  danom konstituiranja
Upravnog vijeća.

Članak 36.

Članu Upravnog vijeća mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je imenovan, odnosno
izabran:

1. u slučaju smrti,
2. na osobni zahtjev,
3. ako bude razriješen, odnosno opozvan,
4.  ako  mu prestane radni  odnos u  Dječjem vrtiću,  a  izabran  je  iz  reda odgojitelja  i  stručnih
suradnika Dječjeg vrtića,
5. ako ne koristi više usluge Dječjeg vrtića, a izabran je iz reda roditelja djece korisnika usluge.
Član Upravnog vijeća može biti razriješen, odnosno opozvan u sljedećim slučajevima:
1. ako sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta Dječjem vrtiću, a

na to je bio upozoren,
2. ako zanemaruje obveze člana Upravnog vijeća.
Postupak radi utvrđivanja razloga za razrješenje dužnosti člana, odnosno opoziv člana Upravnog

vijeća pokreće predsjednik ili najmanje dva (2) člana Upravnog vijeća, a zahtjev je prihvaćen ako se za njega
izjasni većina nazočnih članova Upravnog vijeća.

Odluku o razrješenju, odnosno opozivu člana Upravnog vijeća donosi tijelo, odnosno osobe koje
su ga imenovale, odnosno izabrale.

Članak 37.

U slučaju kada članu Upravnog vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koje je imenovan,
odnosno izabran, novi član Upravnog vijeća imenuje se u roku od 30 dana od dana razrješenja, a mandat
novom članu traje do isteka mandata člana Upravnog vijeća umjesto kojeg je imenovan, odnosno izabran.

Način rada i odlučivanje Upravnog vijeća, te prava i obveze članova, sazivanje i vođenje sjednica
pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 38.

Prvu konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj najkasnije u roku od 30 dana od
dana imenovanja članova Upravnog vijeća od strane osnivača.

Do izbora predsjednika Upravnog vijeća, sjednicom Upravnog vijeća predsjeda ravnatelj.
Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća između sebe, na vrijeme od četiri

godine.
Članovi Upravnog vijeća biraju predsjednika javnim glasovanjem.
Svaki član Upravnog vijeća može za predsjednika predložiti samo jednog kandidata.
Ako je  istaknuto više kandidata,  glasuje  se za svakog kandidata  posebno  abecednim redom

prezimena. Glasovati se može samo za jednog kandidata.
U slučaju kada je predloženo više kandidata pa niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova,

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

Ukoliko ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni se postupak ponavlja.
Za  predsjednika  Upravnog  vijeća  izabran  je  kandidat  za  kojeg  je  glasovala  većina  nazočnih

članova Upravnog vijeća.
Za predsjednika može ponovno biti izabrana ista osoba.
Zamjenika predsjednika Upravnog vijeća bira Upravno vijeće na prijedlog predsjednika, a na izbor

se primjenjuju odredbe ovoga Statuta koje se odnose na izbor predsjednika Upravnog vijeća.



Članak 39.

Upravno vijeće konstituirano je izborom predsjednika.
Nakon  izbora  predsjednika  Upravnog  vijeća,  izabrani  predsjednik  preuzima  predsjedanje

sjednicom.
Članak 40.

Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.
Sjednice Upravnog vijeća saziva,  priprema i  njima rukovodi  predsjednik,  a  u slučaju  njegove

spriječenosti njegov zamjenik.
Pisani pozivi  s prijedlogom dnevnog reda i  materijalima za raspravu dostavljaju se,  u pravilu,

najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.
Iznimno  od  odredbe  stavka  3.  ovoga  članka,  ako  za  to  postoje  opravdani  razlozi,  poziv  za

sjednicu može se uputiti telefaksom, telefonom ili elektroničkim putem.
Upravno vijeće donosi  Poslovnik  o  radu Upravnog vijeća  kojim  se pobliže  uređuju  pitanja  iz

djelokruga rada Upravnog vijeća koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.

Članak 41.

Upravno vijeće pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna većina članova Upravnog vijeća.
Upravno vijeće odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, osim ako ovim Statutom nije

drugačije utvrđeno.
Za donošenje Statuta Dječjeg vrtića te Godišnjeg plana i programa na sjednici mora biti prisutno

najmanje četiri člana.
Glasovanje  na  sjednici  je  javno,  osim ako  Upravno  vijeće  ne  odluči  da  se  o  pojedinoj  točki

dnevnog reda glasuje tajno.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na pismeni zahtjev najmanje dva člana Upravnog vijeća.

Članak 42.

O radu na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik. 
Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik Upravnog vijeća.
Zapisnik  se  dostavlja  članovima  Upravnog  vijeća  uz  poziv  i  materijal  za  narednu  sjednicu

Upravnog vijeća.
Odluke i zaključke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.

                 Članak 43.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj, ali bez prava odlučivanja.
Sjednicama  Upravnog  vijeća  mogu  prisustvovati  osobe  koje  pozove  predsjednik  Vijeća  ili

ravnatelj Dječjeg vrtića, odnosno osobe koje su pozvane prema zaključku Upravnog vijeća, ali bez prava
glasovanja. 

Članak 44.

Upravno Vijeće:
1. Uz suglasnost osnivača obavlja slijedeće poslove:
 donosi Statut, 
 donosi Pravilnik  o unutarnjem ustrojstvu i  načinu rada Dječjeg vrtića, Pravilnik o radu te

druge akte utvrđene ovim Statutom i zakonom, 
 odlučuje o  promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića, 
 odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, 
 odlučuje  o  ulaganjima,  nabavi  opreme,  nabavi  osnovnih  sredstava  i  ostale  imovine

pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kn,



 odlučuje o stjecanju i opterećivanju nekretnina  Dječjeg vrtića pojedinačne vrijednosti  veće
od 30.000,00 kn,  

 odlučuje o otuđenju imovine bez obzira na njezinu vrijednost, 
 odlučuje o raspodjeli imovine za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića.

2. Predlaže osnivaču:
 imenovanje i razrješenje ravnatelja,
 predlaže osnivaču statusne promjene te promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića
 predlaže osnivaču ekonomsku cijenu za korištenje programa Dječjeg vrtića

3. Donosi odluke i obnaša slijedeće poslove:
 donosi kurikulum Dječjeg vrtića, na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića,
 donosi Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića na prijedlog ravnatelja te nadzire njegovo

izvršavanje,
 na  prijedlog  ravnatelja  donosi  proračun,  financijski  plan  i  godišnji  izvještaj  o  izvršenju

financijskog plana te druge izvještaje sukladno propisima te iste daje na uvid osnivaču
 odlučuje o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa, na prijedlog ravnatelja,
 odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, na prijedlog ravnatelja,
 podnosi osnivaču izvješće o radu Dječjeg vrtića,
 odlučuje o izvješću ravnatelja o radu i poslovanju Dječjeg vrtića,
 daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti  Dječjeg

vrtića te pitanjima značajnim za organizaciju rada i poslovanja,
 donosi godišnji plan nabave, na prijedlog ravnatelja,
 razmatra primjedbe građana o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića,
 razmatra rezultate odgojno-obrazovnog procesa Dječjeg vrtića,
 predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića,
 predlaže ravnatelju osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića,
 obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Ustanove. 

Odluke iz stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće donosi većinom glasova članova Upravnog
vijeća.

Ravnatelj
Članak 45.

Poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića je ravnatelj.
Ravnatelj:
 organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića,
 predstavlja i zastupa  Dječji vrtić te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg

vrtića,
 odgovara za zakonitost i stručnost rada Dječjeg vrtića,
 predlaže Upravnom vijeću kurikulum Dječjeg vrtića,
 predlaže Upravnom vijeću godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića te podnosi izvješće o

njegovom ostvarenju,
 brine za provođenje odluka Upravnog vijeća i stručnih tijela Dječjeg vrtića,
 predlaže  Upravnom  vijeću  financijski  plan  te  podnosi  godišnji  izvještaj  o  izvršenju

financijskog plana te druge izvještaje o radu i poslovanju Dječjeg vrtića sukladno propisima,
 predlaže Upravnom vijeću odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa,
 predlaže Upravnom vijeću odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa,
 donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa sukladno zakonu kojim se uređuje predškolski

odgoj i obrazovanje,
 odlučuje o stjecanju i opterećivanju imovine Dječjeg vrtića, nabavi opreme, nabavi osnovnih

sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 30.000,00 kuna,



 predlaže Upravnom vijeću godišnji plan nabave,
 daje  zaposlenicima Dječjeg vrtića naloge za izvršenje određenih poslova i zadataka, daje

upute i koordinira rad u Dječjem vrtiću,
 potpisuje akte Dječjeg vrtića,
 donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića iz svog djelokruga,
 osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Dječjeg vrtića,
 odobrava službena putovanja i druga izbivanja s rada zaposlenika Dječjeg vrtića,
 brine o ostvarivanju prava i obveza zaposlenika Dječjeg vrtića,
 surađuje s drugim ustanovama vezano uz ostvarivanje posebnih programa,
 obavlja  druge  poslove  utvrđene  zakonom,  drugim  propisima,  Statutom  i  općim  aktima

Dječjeg vrtića.

Članak 46.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja te za stručni rad Dječjeg vrtića.
Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s

Dječjim vrtićem sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba ili u ime i
za račun drugih osoba.

Članak 47.

Ravnatelj može imenovati radne odnosno stručne skupine za izradu elaborata, analiza, prijedloga
i stručnih mišljenja za ostvarivanje poslovodne funkcije odnosno za odlučivanje Upravnog vijeća o određenim
pitanjima.

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i osnivaču.

Članak 48.

Za ravnatelja  Dječjeg vrtića može biti  imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili
stručnog suradnika  utvrđenih  pozitivnim propisom te  ima najmanje  5  godina  radnog staža  u  djelatnosti
predškolskog odgoja.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja donosi Upravno vijeće najkasnije
tri (3) mjeseca prije isteka mandata ravnatelja.

Javni  natječaj  se  objavljuje  u  dnevnom  tisku,  na  oglasnim  pločama  Hrvatskog  zavoda  za
zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

U  javnom  natječaju  se  objavljuju  uvjeti  koje  mora  ispunjavati  kandidat,  vrijeme  na  koje  se
imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata uz naznaku „ javni natječaj za imenovanje ravnatelja - ne
otvarati", dokumentacija koja se mora priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta i rok u kojem se prijavljeni
kandidati obavještavaju o izboru.

Prijave kandidata primaju se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog natječaja.
Prijave na javni natječaj urudžbiraju se neotvorene. Prijave otvara predsjednik Upravnog vijeća na

sjednici Upravnog vijeća.
Nakon proteka roka za podnošenje prijava na natječaj Upravno vijeće Dječjeg vrtića razmatra

prijave kandidata i natječajnu dokumentaciju te utvrđuje prijedlog za izbor ravnatelja.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića upućuje svoj  prijedlog za izbor ravnatelja uz ukupnu natječajnu

dokumentaciju osnivaču Dječjeg vrtića. Upravno vijeće može predložiti jednog ili više kandidata za ravnatelja
ako se utvrdilo da ispunjavaju propisane uvjete.

S izabranim ravnateljem sklapa se ugovor o radu pod uvjetima i na način propisan odredbama
Zakona o radu i odlukom osnivača.

 Svi  kandidati  se obavještavaju o izboru u roku  45 dana od dana isteka roka za podnošenje
prijava.

Svaka osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati odluku o izboru ravnatelja
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava propisane uvjete.

Tužba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru, Općinskom sudu u
Varaždinu.



Članak 49.

Odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja donosi osnivač Dječjeg vrtića, na prijedlog Upravnog
vijeća.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.

Osoba imenovana za ravnatelja Dječjeg vrtića sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu. Ugovor
iz stavka 2. ovoga članka, u ime Upravnog vijeća, sklapa predsjednik Upravnog vijeća.

Članak 50.

Ako  se  na raspisani  javni  natječaj  nitko  ne  prijavi  ili  nitko  od  prijavljenih  kandidata  ne  bude
imenovan, kao i u slučaju da ravnatelj bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, Upravno vijeće će javni
natječaj ponoviti.

Do imenovanja  ravnatelja  Dječjeg vrtića na temelju  ponovljenog javnog natječaja,  osnivač će
imenovati vršitelja  dužnosti  ravnatelja na  prijedlog  Upravnog  vijeća.  Vršitelj  dužnosti  imenuje  se  bez
postupka propisanog za izbor ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja
Dječjeg vrtića.

Članak 51.

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.
Na prijedlog Upravnog vijeća osnivač Dječjeg vrtića dužan je razriješiti  ravnatelja u sljedećim

slučajevima:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje,
2.  ako nastanu takvi  razlozi  koji  po posebnim propisima ili  propisima kojima se uređuju radni

odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
     3.  ako ravnatelj  ne postupa po propisima ili  općim aktima  Dječjeg vrtića ili  neosnovano ne

izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa protivno njima,
      4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Dječjem vrtiću veću štetu ili

ako zanemaruje ili  nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Dječjeg vrtića.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima
za razrješenje.

U slučaju razrješenja ravnatelja osnivač će imenovati vršitelja  dužnosti  ravnatelja,  a Upravno
vijeće dužno je raspisati javni natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 52.

Ravnatelja Dječjeg vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova,
zamjenjuje osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća, koji se bira na način propisan člankom 10. ovog
Statuta.

 



IX. STRUČNA TIJELA

Članak 53.
Stručno vijeće

U Dječjem vrtiću djeluje Stručno vijeće.
Stručno vijeće čine ravnatelj, voditelj objekta i stručni suradnici.
Stručno  vijeće  razmatra  kurikulum Dječjeg  vrtića i  Godišnji  plan  i  program  rada,  brine  o

uspješnom ostvarivanju  programa rada,  predlaže  organizaciju  rada  na  programima,  poduzima mjere  za
unapređivanje cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada, koordinira i usmjerava rad Dječjeg vrtića te raspravlja
o svim stručnim pitanjima u Dječjem vrtiću.

Stručno vijeće radi na sjednicama koje saziva ravnatelj.  Sjednice se odražavaju prema potrebi, a
mogu im prisustvovati i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića. 

Stručnim vijećem i njegovim radom rukovodi ravnatelj.

Odgojiteljsko vijeće

Članak 54.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko  vijeće  čine  svi  odgojitelji,  stručni  suradnici  i  zdravstveni  radnici  koji  ostvaruju

program predškolskog odgoja.
Odgojiteljsko vijeće:
 sudjeluje u utvrđivanju kurikuluma Dječjeg vrtića,
 sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića i prati njegovo    

                          ostvarivanje,
 potiče i promiče stručni rad,
 predlaže organizaciju rada po programima,
 poduzima mjere za unapređivanje cjelokupnog odgojno-obrazovnog i zdravstvenog rada,
 raspravlja i odlučuje o svim stručnim pitanjima rada,
 putem stručnih referata i predavanja omogućuje permanentno stručno usavršavanje u skladu
       sa zahtjevima suvremenog odgoja i obrazovanja,
 obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom.

Članak 55.

Odgojiteljsko  vijeće  poslove  iz  svoje  nadležnosti  obavlja  na  sjednicama,  a  njegovim  radom
rukovodi ravnatelj.

Sjednice se održavaju najmanje dva puta godišnje, na početku i na kraju pedagoške godine.
Ravnatelj saziva i priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća.
Sjednice se održavaju prema rasporedu utvrđenom Godišnjim planom i programom rada, izvan

radnog vremena utvrđenog za neposredan rad s djecom.
Odgojiteljsko  vijeće  donosi  odluke  većinom  glasova  ukupnog  broja  članova.  Na  sjednicama

Odgojiteljskog vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje ravnatelj i zapisničar.
Način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Odgojiteljskog vijeća.



X. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE USTANOVE

Članak 56.

Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva, te sredstva potrebna za obavljanje
redovne djelatnosti.

O imovini Dječjeg vrtića dužni su se skrbiti svi zaposlenici Dječjeg vrtića.
Dječji vrtić raspolaže imovinom pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama i ovim 

Statutom.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača:

 nabavljati  opremu,  osnova  sredstva  i  ostalu  imovinu pojedinačne vrijednosti  veće od
30.000,00 kn,

 steći ili opteretiti nekretninu  Dječjeg vrtića pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kn,
 otuđiti imovinu Dječjeg vrtića bez obzira na njezinu vrijednost,
 dati u zakup objekte i prostore Dječjeg vrtića,
 mijenjati namjenu objekata i prostora,
 osnivati drugu pravnu osobu.

                 Članak 57.

          Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića obavlja  se u skladu sa zakonom i  drugim propisima
donesenim na temelju zakona.

Članak 58.

Sredstva za financiranje djelatnosti  Dječjeg vrtića osiguravaju se iz proračuna  Općine Vidovec,
prihoda koje čine uplate korisnika usluga te iz drugih izvora sukladno zakonu.

Sredstva za rad i poslovanje  Dječjeg vrtića koriste se samo za namjene utvrđene zakonom te
financijskim planom i programom rada Dječjeg vrtića.

Dječji  vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja djece korisnika usluga sukladno mjerilima koja
utvrđuje osnivač.

Članak 59.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dječji vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, ta se dobit
upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića, sukladno odluci osnivača.

Članak 60.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.
Promet novčanih sredstava Dječjeg vrtića obavlja se preko žiro-računa.

Članak 61.

Dječji vrtić donosi financijski plan prije početka godine na koju se plan odnosi.
Ako se financijski plan ne donese u propisanom roku do 31. prosinca tekuće godine, donosi se

privremeni financijski plan za razdoblje najdulje za 3 (tri) mjeseca.
Odluku o financijskom planu i privremenom financijskom planu donosi Upravno vijeće.



U svezi s financijskim poslovanjem Dječjeg vrtića ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
 za  zakonitost,  učinkovitost,  svrhovitost  i  za  ekonomično  raspolaganje  proračunskim

sredstvima,
 za planiranje i izvršavanje dijela proračuna, 
 za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

Članak 62.

Dječji vrtić je proračunski korisnik i primjenjuje sustav proračunskog računovodstva. Nalogodavac
i odgovorna osoba za pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana je ravnatelj Dječjeg vrtića.

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju potpisuje ravnatelj Dječjeg vrtića.

Članak 63.

Dječji vrtić po isteku kalendarske godine donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.
Dječji vrtić je dužan podnijeti osnivaču i drugim nadležnim tijelima financijske izvještaje sukladno

propisima.

XI. OPĆI AKTI

Članak 64.

Opći akti Dječjeg vrtića su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojim se uređuju pojedina pitanja
iz djelatnosti Ustanove.

Članak 65. 

Upravno vijeće donosi slijedeće opće akte Dječjeg vrtića:
- Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača,
- Pravilnik  o  unutarnjem ustrojstvu  i  načinu  rada  Dječjeg  vrtića,  uz  prethodnu  suglasnost

osnivača,
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o kućnom redu,
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
- Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća,
- ostale opće akte koje je potrebno donijeti sukladno propisima.

Članak 66.

Ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja dostaviti Statut i Pravilnik
o  unutarnjem  ustrojstvu  i  načinu  rada  Dječjeg  vrtića  kao  javne  službe,  županijskom  upravnom  tijelu
nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja.

Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće.



XII. RADNI ODNOSI I  SINDIKALNO ORGANIZIRANJE

Članak 67.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba kod koje postoji neki od razloga koji su
navedeni u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju kao zapreka kod zapošljavanja u Dječjem vrtiću.

Članak 68.

 Radni odnos u Dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.
Odluku o objavi natječaja donosi Upravno vijeće.
Natječaj  se  objavljuje  na  mrežnim  stranicama  i  oglasnim  pločama  Hrvatskog  zavoda  za

zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića, a rok za primanje prijava kandidata
ne može biti kraći od osam dana.

Iznimno od stavka  1.  ovoga članka,  radni  odnos može se zasnovati  ugovorom o radu i  bez
natječaja:

- kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja,
ali ne dulje od 60 dana,

- kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.
Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom

odgoju i obrazovanju, natječaj će se ponoviti  u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na
osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

S osobom iz stavka 5. ovoga članka sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune
radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od
pet mjeseci.

Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu

potrebno zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj.

Članak 69.

Sindikalno organiziranje u Dječjem vrtiću je slobodno.
Za slučaj  štrajka štrajkaški  odbor,  ravnatelj  Dječjeg vrtića i  Upravno vijeće dužni  su osigurati

odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu, kao i drugu skrb o djeci koja za vrijeme štrajka pohađaju
program Dječjeg vrtića.

XIII. JAVNOST RADA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 70.
Rad Dječjeg vrtića je javan.
Statut i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na internetskim stranicama

Dječjeg vrtića.
Dječji  vrtić upoznaje javnost o organizaciji  rada  Dječjeg vrtića, uvjetima rada, načinu pružanja

usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, davanjem informacija u medijima.

Članak 71.

Uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića te druge materijale u svezi s radom Dječjeg vrtića, omogućiti
će se svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi sukladno zakonu i općim aktima Ustanove kojima se uređuje pravo na
pristup informacijama.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na materijale i dokumente koji sadrže informaciju
koja je sukladno zakonu izuzeta od prava na uvid.



XIV. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

Članak 72.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi zaposlenici Dječjeg
vrtića, bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave. 

Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja osobito tešku povredu radne obveze. 
Čuvanje poslovne tajne obvezuje zaposlenike i nakon prestanka rada u Dječjem vrtiću. 
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili

upravnim tijelom. 
Dječji  vrtić  će  uskratiti  davanje  informacija,  odnosno uvid  u  dokumentaciju  samo u skladu  s

propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.

Članak 73.

Podaci koji su označeni kao tajni može nadležnom tijelu priopćiti ravnatelj ili osoba koju on za to
ovlasti.

Članak 74.

Poslovnom tajnom smatra se sve što odgojitelj,  stručni  suradnici,  zdravstveni djelatnici  i  drugi
zaposlenici Dječjeg vrtića saznaju o djeci koja koriste usluge Dječjeg vrtića, njihovim roditeljima i skrbnicima,
a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima ili skrbnicima.

XV. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 75.

U Dječjem vrtiću nije  dopuštena promidžba i  prodaja roba i/ili  usluga koje  ne služe ciljevima
odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.
Ovaj Statut donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača Dječjeg vrtića.

Članak 77.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića Škrinjica. KLASA:

012-03/14-01/01, URBROJ: 2186/10-4/2-14-01 od 30.07.2014. godine te sve njegove izmjene i dopune.

Članak 78
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Ovaj Statut Dječjeg vrtića "Škrinjica" objavljen je na oglasnoj ploči  Dječjeg vrtić "Škrinjica" 
15.09.2020.godine i stupa na snagu 23. 09.2020. godine.

KLASA: 012-03/20-01/01
URBROJ: 2186/170-02-20-01
Vidovec, 14. rujna 2020.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Dječjeg vrtića „Škrinjica“

Martina Bistrović dipl.oec.




