Na temelju članka 61. Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet donesenog na sjednici
Upravnog vijeća KLASA: 602-02/12-01/8,URBROJ: 2106/01-22-1-12-7 od 03.05.2012.
godine i članka 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanja (NN broj 94/2013) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet uz prethodnu
suglasnost Gradskog vijeća Grada Buzeta KLASA: 021-05/14-01/13 UR. BROJ: 2160/01-0114-1 od 2.4. 2014. godine na svojoj 39. sjednici održanoj 17.4.2014. godine donosi
ODLUKU
O
IZMJENI I DOPUNI
STATUTA DJEČJEG VRTIĆA „GRDELIN“ BUZET
Članak 1.
U cijelom tekstu Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ (u daljnjem tekstu: Statut u odgovarajućem
padežu i broju) riječ: "naobrazba" zamjenjuje se riječju: "obrazovanje" u odgovarajućem
padežu i broju.
U cijelom tekstu Statuta ispred riječi: „predškolske dobi" dodaju se riječi: "rane i " u
odgovarajućem padežu i broju.
Članak 2.
U članku 2. Statuta dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
" Dječji vrtić u okviru javnih ovlasti obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise djece u dječji vrtić s odgovarajućom dokumentacijom,
- izdavanje potvrda i mišljenja,
- upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.
Kada Vrtić obavlja poslove iz stavka 5 ili obavlja druge poslove kao javne ovlasti: odlučuje o
pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne
osobe, dužan je postupati po Zakonu o općem upravnom postupku.".
Članak 3.
U članku 4. Statuta dodaju se stavci 3,4 i 5 koji glase:
"U ime Osnivača suglasnosti i odluke donosi Gradonačelnik Grada Buzeta.
Vrtić može promijeniti naziv i sjedište, mijenjati odnosno dopuniti djelatnost u novim
prostorima,odnosno mijenjati druge podatke koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog
zakona samo odlukom Osnivača.
Odluku iz stavka 4. Dječji vrtić je dužan dostaviti Ministarstvu nadležnom za obrazovanje
radi ocjene sukladnosti odluke sa zakonom."
Članak 4.
Članak 5. stavak 4. Statuta briše se.

Članak 5.
Članak 6. Statuta mijenja se i glasi:
"Vrtić u svom poslovanju koristi:
- Jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem
je uz rub ispisan naziv i sjedište vrtića a u sredini pečata nalazi se grb Republike
Hrvatske.
- Dva pečata okruglog oblika, jedan promjera 38 mm, drugi promjera 18 mm na kojem
uz obod ispisan pun naziv dječjeg vrtića
- Pečatom iz stavka 1. alineja 1. ovog članka ovjeravaju se akti koje vrtić donosi u
okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.
- Pečatom promjera 38 mm ovjeravaju se isprave i akti u pravnom prometu s tijelima
pravosuđa, državne uprave i lokalne samouprave.
- Pečat promjera 18 mm služi za redovito administrativno i financijsko poslovanje
vrtića.
- Dječji vrtić ima prijemni štambilj koji je četvrtastog oblika 70x40 i služi za uredsko
poslovanje.
Odluku broju pečata i štambilja donosi ravnatelj."
Članak 6.
Članak 11. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
“Djelatnost u Dječjem vrtiću obavlja se na temelju godišnjeg plana i programa rada i
kurikuluma dječjeg vrtića.”
U članku 11. dodaje se stavak 4. koji glasi:
Kurikulum Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške
godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način
ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.
Članak 7.
U članku 12.stavku 1. iza riječi „rada“ dodaju se riječi „i kurikuluma Dječjeg vrtića“
Članak 8.
U članku 33. stavku 1. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5.Statuta koja glasi: „- donosi
kurikulum Dječjeg vrtića“, a ostale alineje pomiču se od rednog broja 5 nadalje.
U članku 33. Stavku 1. sadašnja alineja 9. mijenja se i glasi:
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Dječjeg vrtića na
prijedlog ravnatelja
Članak 9.
U članku 46. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
ravnatelja."
Članak 10.
Iza članka 46. dodaje se članak 46 a koji glasi:
“Ravnatelja Vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova
zamjenjuje osoba iz redova članova Odgajateljskog vijeća.

Osobu iz stavka 1. ovog članka imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.”
Članak 11.
Članak 55. Stauta mijenja se i glasi:
“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. ovoga članka, u dječjim vrtićima 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. ovoga članka.
Poslove odgojitelja djece od navršenih šest 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. ovoga 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, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u
djelatnosti 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 nadležan za obrazovanje.”
Članak 12.
Članak 56. Statuta mijena se i glasi:
“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. ovoga Zakona, 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.
Rad u Dječjem vrtiću ne može obavljati osobe iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju.”
Članak 13.
Iza članka 84. Statuta dodaje se novo poglavlje koje glasi:
XVIII. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U VRTIĆU, te poglavlje pod dosadašnjim
brojem XVIII postaje poglavlje XIX, a članci iza poglavlja dalje se broje numeričkim
redosljedom.
U sadašnjem poglavlju XVIII dodaje se članak 85. koji glasi:
“U 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.”
Članak 14.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu 8 dana nakon objave na oglasnoj ploči Vrtića.
Na izmjene i dopune Statuta prethodnu suglasnost dalo je Gradsko vijeće Grada Buzeta
KLASA: 021-05/1401/13, UR.BROJ:2160/01-01-14-1 od 2.4.2014.2014.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
__________________________________
Sanja Krulčić
Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet objavljene su na oglasnoj ploči
Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 18.4. 2014. godine i stupaju na snagu 25.4.2014. godine.

RAVNATELJICA
__________________
Silvana Pavletić

KLASA: 03-06/14-01-6
URBROJ:2106/01-22-01-14-3
Buzet, 17.4.2014.

