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Grad Delnice
31.
Na temelju članka 14. Statuta Grada Delnice (»Službe
ne novine« broj 7/94 i 24/97), a na osnovi članka 7. stavak
1. točka 2. i članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine« broj 76/93) te članka 7. stavak 1. točka
2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne
novine« broj 10/97), Gradsko vijeće Grada Delnica, na
sjednici održanoj 12. lipnja 1998. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić u Delnicama
Članak 1.
Osniva se javna ustanova Dječji vrtić u Delnicama (u
daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
Osnivač Dječjeg vrtića je Grad Delnice, Ante Starčevića 4, Delnice.
Članak 2.
Naziv Dječjeg vrtića je »Dječji vrtić HLOJKICA«.
Sjedište Dječjeg vrtića je u Delnicama, Šetalište Ivana
Gorana Kovačića 1.
Članak 3.
U sklopu »Dječjeg vrtića HLOJKICA« djeluje podruž
nica u Brodu na Kupi.
Naziv podružnice je »Dječji vrtić HLOJKICA - podruž
nica Brod na Kupi.
Sjedište podružnice je u Brodu na Kupi, Ulica kralja
Tomislava broj 12 a.

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s od
gojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja
Dječjeg vrtića.
Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo Dječjeg vrtića.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni surad
nici i zdravstveni djelatnici Dječjeg vrtića koji sudjeluju
u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića.
Djelokrug i način rada odgojiteljskog vijeća uređuje se
u skladu sa zakonom i Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 5.
Ravnatelj Dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj
Dječjeg vrtića. Ravnatelja na temelju javnog natječaja ko
ji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u skladu sa za
konom i Statutom Dječjeg vrtića, imenuje i razrješava
osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.
Ravnatelj Dječjeg vrtića, uz poslove utvrđene Zako
nom o ustanovama:
- predlaže godišnji plan i program rada,
- brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća, Od
gojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja druge poslove utvrđene Statutom Dječjeg vrti
ća.
U podružnici Dječjeg vrtića djelatnost i poslovanje or
ganizira i vodi predstojnik podružnice u sklopu prava i
dužnosti podružnice, određenih Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 6.
Za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića financijska
sredstva osigurava Grad Delnice u iznosu od 146.000,00
kuna.
Osnivač će poslovni prostor i opremu osigurati Ugovo
rom o zakupu jedne prostorije te opreme koju je do sada
Članak 4.
koristio Dječji vrtić u sastavu Osnovne škole Ivana Go
Djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj i nao rana Kovačića Delnice.
brazba, te skrb o djeci predškolske dobi od navršene 3.
Osnivač će poslovni prostor i opremu podružnice osigu
godine života do polaska u školu.
rati Ugovorom o zakupu poslovnog prostora i opreme ko
Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobra ju je do sada koristio Dječji vrtić u sastavu Osnovne škole
zbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, koji Fran Krsto Frankopan u Brodu na Kupi.
se ostvaruju u Dječjem vrtiću sukladno ovom Zakonu.
Za svoju djelatnost Dječji vrtić će osigurati sredstva:
Podružnica može obavljati samo djelatnost Dječeg vrti
- od Grada Delnice,
ća.
- od roditelja, staratelja djece korisnika Dječjeg vrtića i
- iz svih zakonom dopuštenih izvora.
Članak 5.
Grad Delnice se obvezuje da će Dječjem vrtiću osigura
Organi Dječjeg vrtića su: Upravno vijeće i Odgojiteljti sredstava za:
sko vijeće.
- materijalne troškove,
Upravno vijeće broji 7 članova i ono upravlja Dječjim
- nabavu opreme, sredstva i pomagala nužnih za djelat
vrtićem. Četiri člana imenuje osnivač iz redova javnih dje
nost,
latnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika uslu
- plaće djelatnika prema Kolektivnom ugovoru i prima
ga, a preostala dva člana bira se tajnim glasanjem iz reda
nju koja su dogovorena istim Ugovorom.
odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
Sredstva za prehranu djece osigurat će se kroz uplatu
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Članovi između sebe biraju predsjednika Upravnog vi roditelja, staratelja čija su djeca u Dječjem vrtiću.
Dvije skupine Dječjeg vrtića djelovat će u vlastitom
jeća na prvoj sjednici Vijeća.
Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza prostoru, a za treću skupinu prostor će se zakupiti od
Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice.
utvrđenih Zakonom o ustanovama:
U podružnici će djelovati jedna skupina djece u zakup
- odlučuju o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju ne
kretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom ljenom prostoru.
o osnivanju i Statutom Dječeg vrtića, uz suglasnost osni
Članak 7.
vača Dječjeg vrtića,
Ako u obavljanju svoje djelatnosti, Dječji vrtić ostvari
- predlaže osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića,
dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i
- predlaže osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,
- odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost razvoje djelatnosti ustanove u skladu sa Statutom Dječjeg
vrtića.
osnivača,

\
Stranica 1782 — broj 24

SLUŽBENE NOVINE

Petak, 4. prosinca1998.

Članak 8.
Dječji vrtić odgovara za obveze cijelom svojom imovi
nom.
Osnivač Dječjeg vrtića solidarno i neograničeno odgo
;
vara za obveze Dječjeg vrtića.

- dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću us
postaviti djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim
dječjim okružjem.
Radno vrijeme Dječjeg vrtića biti će Statutom uskla
đeno s potrebama djece i zaposlenih roditelja.
.

Članak 9. ,
Dječji vrtić, može stjecati, opterećivati i otuđivati ne
kretnine i drugu svoju imovinu do iznosa od 5.000,00
kuna. .
Za stjecanje, opterećivanje-i otuđivanje nekretnina i
druge imovine preko iznosa od 5.000,00 kuna mora priba
viti suglasnost Grada Delnica.

Članak 13.

Čhuiak 10.
Osnivač se obvezuje:
- da će redovito osiguravati i doznačivati sredstva na
koja se obvezao,
- da će unapređivati predškolski odgoj u Gradu Delni
ce,
•:>••:.•
- da svojim aktivnostima neće remetiti poslovanje Dje
čjeg vrtića,
- da će Dječjem vrtiću pružati stručnu i drugu pomoć u
svezi s poslovanjem.
Dječji vrtić je dužan:
- da obavlja djelatnost za koju je osnovan prema svim
zakonima,
-pravodobno izvršavati obveze koje ima prema zakonu,
općim, aktima l odlukama osnivača,
- najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i Češće, izvi
jestiti osnivača o svom radu i poslovanju.
Članak l i .
U Dječjem vrtiću ostvarivati će se:
- redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstve
ne zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske do
bi, koji su prilagođeni razvojim potrebama djece te njiho
vim mogućnostima i sposobnostima,
- programi za djecu predškolske dobi u teškoćama u
razvoju,
- programi za darovitu djecu predškolske dobi,
- programi predškole,
- programi ranog učenja stranog jezika i drugi programi
umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja.
Članak 12.
Dječji vrtić" i podružnica će u ostvarivanju programa:
- stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog dje
teta,

Potreban broj odgajatelja, stručnih suradnika i ostalog
osoblja za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića osigurati
će se sklapanjem Ugovora o radu, a sukladno sa Žakononi o predškolskom odgoju i naobrazbi te važećim peda
goškim standardima i pravilnikom o vrsti stručne spreme
stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme osta
lih djelatnika u Dječjem vrtiću («Narodne novine* broj
133/97).
Članak 14.
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Za privremenog ravnatelja imenuje se Anka Zubović iz
Delnica, Frankopanska 25 JMBG: 2609948366608.
Do imenovanja članova Upravnog vijeća i izbora ravna
telja, Dječjim vrtićern i njegovom podružnicom upravljat
će privremeni, ravnatelj.
Privremeni ravnatelj ovlašten je od Grada Delnica da
obavi sve pripreme za početak rada Dječjeg vrtića te od
govara za zakonitost rada Dječjeg vrtića.
Članak 15.
Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu prosvjete i športa
radi ocjene njezine sukladnosti sa Zakonom.
Članak 16.
i:

Dječji vrtić prestaje radom pod uvjetom i na način pro
pisan Zakonom o ustanovama i Zakonom o predškolskom
odgoju i naobrazbi.
Članak 17.
Ova Odluka stupa ria snagu osmog dana nakon objave
u »Službenim novinama«.
Klasa: 6014)2/98-01/05
Ur. broj: 2112-01-98-02
Delnice, 12. lipnja 1998.
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