Na temelju čl. 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i
članka 90. Statuta Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Bistrac»
Ogulin na sjednici održanoj dana __________2013.godine, uz prethodnu suglasnost
Gradskog vijeća grada Ogulina, Klasa: ______________, Ur.broj _____________, od _______
2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin

Članak 1.
U cijelom tekstu Statuta Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin (Glasnik Karlovačke županije br.
44/05) riječ: »naobrazba« zamjenjuje se riječju: »obrazovanje« u odgovarajućem padežu i
broju.
U cijelom tekstu Statuta ispred riječi: »predškolske dobi« dodaje se riječ «rane i» u
odgovarajućem padežu i broju.

Članak 2.
U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na
muške i na ženske osobe.«.

Članak 3.
Članak 10. mijenja se i glasi:
«Tijela Vrtića ne mogu bez suglasnosti Gradonačelnika odnosno Gradskog vijeća:
- utvrditi programe koje će Vrtić ostvarivati;
- promijeniti djelatnost;
- donijeti ili promijeniti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;
- donijeti odluke o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom čija vrijednost iznosi više od 150.000,00 kn
(stopedesettisućakuna);
- dati u zakup objekte i prostor Vrtića;
- mijenjati namjenu objekta;
- osnovati drugu pravnu osobu;»
Članak 4.
U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

«U okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka u Vrtiću se mogu ostvarivati:
– redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predškolske dobi koji su prilagoñeni razvojnim potrebama djece te njihovim
mogućnostima i sposobnostima,
– programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
– programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
– programi predškole,
– programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskog sadržaja.»
Članak 5.
U članku 13. dodaje se stavak 2. koji glasi:
«Kao javne ovlasti Vrtić obavlja sljedeće poslove:
– upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s voñenjem odgovarajuće
dokumentacije,
– izdavanje potvrda i mišljenja,
– upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.»

Članak 6.
Članak 14. mijenja se i glasi:
»Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog
kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: nacionalni kurikulum) i
kurikuluma dječjeg vrtića.
Nacionalni kurikulum donosi ministar nadležan za obrazovanje, a njime se utvrñuju
vrijednosti, načela, općeobrazovni ciljevi i sadržaji svih aktivnosti i programa, pristup i način
rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovni ciljevi po područjima razvoja djece
i njihovim kompetencijama te vrednovanje.
Kurikulum dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće Vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine,
a njime se utvrñuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja
programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.«

Članak 7.
U članku 22. stavak 2. točka 3. riječi: »odgojitelji i stručni suradnici« zamjenjuje se riječima:
»odgojno-obrazovni radnici«, a riječi (u daljnjem tekstu: odgojitelji)» se brišu.
U članku 22. stavak 3. mijenja se i glasi:
«Za člana Upravnog vijeća ne može biti imenovana odnosno izabrana osoba kod koje postoje
zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.»

Članak 8.
U članku 26. stavak 1. riječ: »članove« zamjenjuje se riječju: »člana«, riječ «odgojitelja»
zamjenjuje se riječima «odgojno-obrazovnih radnika», a u stavku 2. istoga članka riječ
«odgojitelj» zamjenjuje se riječima «odgojno-obrazovni radnik».

Članak 9.
U članku 28. riječ «odgojitelj» zamjenjuje se riječima «odgojno-obrazovni radnik».

Članak 10.
U članku 41. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:
«2. ako je dijete, čiji je roditelj, ispisano iz Vrtića, ako je lišen poslovne sposobnosti i ako je
nastupila neka od okolnosti iz članka 22. stavak 3. ovoga Statuta.
U cijelom tekstu članka 41. riječ «odgojitelj» zamjenjuje se riječima «odgojno-obrazovni
radnik» u odgovarajućem padežu i broju.

Članak 11.
Članak 46. mijenja se i glasi:
«Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrñenih Zakonom o ustanovama:
- donosi odluke o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom čija vrijednost iznosi od 35.000,00 kn
(tridesetipettisućakuna) do 150.000,00 kn (stopedesettisućakuna), a za iznos iznad
150.000,00 kn (stopedesettisućakuna) uz suglasnost Gradonačelnika odnosno
Gradskog vijeća, ovisno o vrijednosti nekretnina i pokretnina, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom;
- predlaže Osnivaču statusne promjene Vrtića;
- predlaže Osnivaču promjenu naziva Vrtića;
- donosi odluku o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača;
- odlučuje o objavi natječaja, zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog
ravnatelja Vrtića, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju;
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o imenovanju zamjenika ravnatelja u slučaju
njegove privremene spriječenosti;
- donosi kurikulum dječjeg vrtića najkasnije do 30. rujna tekuće godine;
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i
godišnji obračun financijskog plana;
- donosi godišnji plan i program rada Vrtića;
- izvješćuje Osnivača o poslovanju Vrtića;
- odlučuje o uporabi dobiti, u skladu s osnivačkim aktom;
- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike;
- razmatra rezultate odgojnoga rada;

-

-

razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece te drugih grañana u
svezi s radom Vrtića;
utvrñuje ekonomsku cijenu usluga vrtića za svaku godinu na temelju podataka iz
završnog računa u svrhu utvrñivanja cijene sudjelovanja korisnika usluga Vrtića u
cijeni programa;
obavlja druge poslove odreñene općim aktima Vrtića.»

Članak 12.
U članku 48. stavak 1. riječ «imenuje» zamjenjuje se riječju «bira».

Članak 13.
U članku 49. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:
»Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
ravnatelja dječjeg vrtića.»

Članak 14.
Članak 51. mijenja se i glasi:
«Uz poslove utvrñene Zakonom o ustanovama ravnatelj:
- predlaže Upravnom vijeću kurikulum te godišnji plan i program rada Vrtića;
- predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju i prestanku radnog
odnosa u Vrtiću;
- predlaže Upravnom vijeću svog zamjenika za slučaj privremene spriječenosti;
- brine se za provoñenje odluka Upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih
tijela;
- predlaže opće akte koje donosi Upravno vijeće;
- sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja;
- izvješćuje Upravno vijeće i Osnivača o poslovnim rezultatima Vrtića;
- donosi odluku o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 35.000,00
kn (tridesetipettisućakuna);
- donosi plan nabave dugotrajne imovine;
- izdaje radne naloge radnicima;
- odobrava službena putovanja radnika i odsutnost s radnog mjesta;
- odreñuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled;
- sudjeluje u poslovima provoñenja upisa djece u Vrtić;
- izvješćuje Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela
upravnog i stručnog nadzora;
- priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća te im predsjedava;
- obavlja i druge poslove utvrñene ovim Statutom, drugim općim aktima Vrtića te
poslove za koje nisu ovlaštena druga tijela Vrtića.»

Članak 15.
Članak 54. mijenja se i glasi:
«Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih
poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka odreñuje Upravno vijeće na način ureñen Statutom Vrtića.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgañati do ravnateljeva povratka.»

Članak 16.
Članak 61. mijenja se i glasi:
«U Vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o
djeci mogu raditi odgojitelji i stručni suradnici (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici)
te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.
Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u Vrtiću mogu raditi i druge
osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali
radnici).»

Članak 17.
Članak 62. mijenja se i glasi:
«Odgojno-obrazovni radnici te medicinska sestra u Vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i
razinu obrazovanja, položen ispit te utvrñenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz
članka 61. ovoga Statuta, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Ostali radnici moraju ispunjavati uvjete za poslove koje obavljaju sukladno općim aktima
Vrtića.»

Članak 18.
U cijelom tekstu članka 63. riječ «odgojitelj» zamjenjuje se riječima «odgojno-obrazovni
radnik» u odgovarajućem padežu i broju.

Članak 19.
U članku 71. stavak 2. alineja 1. riječi «sredstava javnog priopćavanja» zamjenjuje se riječju
«medija».

Članak 20.
U članku 72. stavak 1. iza riječi «Radničko vijeće» dodaju se riječi «odnosno sindikalnog
povjerenika».

Članak 21.
U članku 82. stavak 2. iza riječi «Radničko vijeće» dodaju se riječi «odnosno sindikalni
povjerenik», a ostale riječi se brišu.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
«U slučaju da u Vrtiću nije organizirano Radničko vijeće niti je od strane sindikata imenovan
sindikalni povjerenik skup radnika može sazvati ravnatelj.».
Članak 22.
Članak 90. mijenja se i glasi:
„Upravno vijeće donosi slijedeće opće akte uz prethodnu suglasnost osnivača Vrtića i to:
- Statut i
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.“
Članak 23.
Članak 93. mijenja se i glasi:
„ Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Vrtića.
Opći akti stupaju na snagu najranije prvog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Vrtića,
osim ako zakonom, aktom o osnivanju i statutom nije drukčije odreñeno.“
Članak 24.
Upravno vijeće Vrtića dužno je sve ostale opće akte Vrtića uskladiti s odredbama ovih
Izmjena i dopuna Statuta u roku od 60 dana.
Članak 25.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči
Vrtića.
Vrtić je dužan pročišćeni tekst Statuta objaviti na oglasnoj ploči i službenim web stranicama.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
__________________
Karmela Matić, prof.

Na ove Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin Gradsko vijeće Grada
Ogulina dalo je prethodnu suglasnost Zaključkom Klasa: __________ Ur. broj: ___________
od __________ 2013. godine.

Ove Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin objavljene su na oglasnoj ploči
Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin dana ________ 2013. godine i stupile na snagu dana
________ 2013. godine.

RAVNATELJ
___________________
Ivanka Turković
OBRAZLOŽENJE
uz Izmjene i dopune Statuta
Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin

Dječji vrtić «Bistrac» Ogulin u obvezi je uskladiti svoj Statut s odredbama Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» broj
94/13).
Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin na svojoj je sjednici održanoj dana 07.
studenog 2013. godine utvrdilo Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića «Bistrac»
Ogulin.
Utvrñeni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin upućuje
se osnivaču Gradu Ogulinu na dobivanje prethodne suglasnosti.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(«Narodne novine» broj 94/13) uvode se slijedeće novine s kojima se usklañuje Statut Dječjeg
vrtića «Bistrac» Ogulin:
-

uvodi se pojam «obrazovanje» umjesto pojma «naobrazba» i pojam «djeca rane i
predškolske dobi» umjesto pojma «djeca predškolske dobi»,
utvrñuju se poslovi koje dječji vrtić obavlja kao javne ovlasti,
uvodi se kurikulum za predškolski odgoj,
utvrñuju se programi koji se provode u vrtiću (djelatnosti),
uvodi se program predškole kao obvezan za svu djecu prije škole,

-

utvrñuje radnike koji obavljaju poslove u dječjem vrtiću i uvjete za zapošljavanje u
dječjem vrtiću,
utvrñuje uvjete koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za vršitelja dužnosti
ravnatelja,
uvodi se zamjenik ravnatelja, i utvrñuju njegove ovlasti i tko može biti zamjenik
ravnatelja.

Pročelnica
Upravnog odjela za financije,
upravu i samoupravu
________________________
Božica Cindrić, dipl. oec.

