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Grad Kraljevica
1.
Gradsko vijeće Grada Kraljevice je temeljem odredbi
članka 7. i stavka 3. članka 12. Zakona o ustanovama (»Na
rodne novine« broj 76/93), članka 7. i članka 8. Zakona o
Predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj
10/97), te članka 25. Statuta Grada Kraljevice (»Službene
novine« Primorsko-goranske županije broj 16/97), Odluke
od 2. travnja 1998. godine, na sjednici održanoj dana 3. pro
sinca 1998. godine donosi se
ODLUKA
o osnivanju Dječjeg vrtića »Orepčići« - Kraljevica
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim aktom o osnivanju Dječjeg vrtića »Orepčići« (u
daljnjem tekstu: akt) osnivač Grad Kraljevica iz Kraljevice
(u daljnjem tekstu: Osnivač) osniva Dječji vrtić »Orepčići«
- Kraljevica.
II. NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 2.
Naziv ustanove glasi DJEČJI VRTIĆ »OREPČIĆI« (u
daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
Članak 3.
Sjedište Dječjeg vrtića je u Kraljevici, Faranski progon
12.
III. DJELATNOST
Članak 4.
Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i nao
brazba, te skrb o djeci predškolske dobi.
Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobra
zbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se
ostvaruje u dječjim vrtićima.
Članak 5.
U Dječjem vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege,
odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim
potrebama djece i njihovim mogućnostima, programi ranog
učenja stranih jezika, te drugi programi umjetničkog, kul
turnog, vjerskog i športskog sadržaja, a mogu se izvoditi i
drugi programi, sukladno potrebama djece i zahtjevima ro
ditelja.
Programi će se izvoditi na način i pod uvjetima propisa
nim Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narod
ne novine« broj 10/97) i provedbenim propisima donesenim
na temelju tog Zakona.
IV. SREDSTVA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 6.
Potreban broj odgajatelja i stručnih suradmka za obavlja
nje predškolskog odgoja i naobrazbe osigurat će se sklapa
njem ugovora o radu, a u skladu s mjerilima za broj odga
jatelja i stručnih suradnika koji se utvrđuju: Zakonom o
predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj
10/97), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelat
nika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u
dječjem vrtiću (»Narodne novine« broj 133/97) i Odlukom
o elementima standarda društvene brige o djeci predškol
skog uzrasta (»Narodne novine« broj 29/83).
Članak 7.
Prostor i opremu, odnosno osnovna i obrtna sredstva za
početak rada Dječjeg vrtića osigurava Osnivač.
Članak 8.
Sredstva za rad Dječjeg vrtića osigurava osnivač iz svog
Proračuna.
Članak 9.
Sredstva za rad Dječjeg vrtića osiguravaju se:
- iz Proračuna Osnivača pružanjem usluga korisnicima,
- iz drugih zakonom dopuštenih izvora.
Članak 10.
Osnivač je za potrebe rada Dječjeg vrtića osigurao po
slovne prostorije u Kraljevici, Faranski progon 12.
Poslovni prostori su u vlasništvu Osnivača.
Članak 11.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dječji vrtić ostvari do
bit, ista će se upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj
djelatnosti Dječjeg vrtića.
Eventualna dobit Dječjeg vrtića utvrđivat će se na kraju
financijske godine.
Članak 12.
Ako Dječji vrtić ostvari gubitak u poslovnoj godini, isti će
se pokušati pokriti iz vlastitih sredstava.
U slučaju nemogućnosti pokrivanja gubitaka iz vlastitih
sredstava, gubitak Dječjeg vrtića pokrit će Osnivač.
V. USTROJSTVO I ORGANI DJEČJEG VRTIĆA
Članak 13.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće, koje broji pet
članova. Tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač, jednog
člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a jedan se bira
tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika
Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine.
Djelokrug, način rada i odlučivanje Upravnog vijeća, pro
pisat će se Statutom Dječjeg vrtića, a sukladno odredbi čl.
35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne
novine« broj 10/97).
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Članak 14.
Upravno vijeće odlučuje i o stjecanju, opterećivanju i ot
uđivanju nekretnina Dječjeg vrtića, ali samo uz prethodnu
suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića.

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se
uređuje Statutom Dječjeg vrtića.
Odgojiteljskim vijećem rukovodi ravnatelj Dječjeg vrtića,
a do njegovog izbora privremeni ravnatelj.

Članak 15.
Upravno vijeće donosi Statut Dječjeg vrtića uz suglasnost
Osnivača.

VI. PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA DJEČJEG
VRTIĆA

Članak 16.
Voditelj Dječjeg vrtića je ravnatelj.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.
Članak 17!
Ravnatelj obavlja poslove na način propisan odredbama
čl. 37. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/
93) i čl. 36. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(»Narodne novine« broj 10/97) i Statuta Dječjeg vrtića
»Orepčići«.
Članak 18.
Ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje i razriješava Osnivač
na prijedlog Upravnog vijeća.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba
koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,
te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti pred
školskog odgoja.
Članak 19.
Ravnatelj Dječjeg vrtića se bira na temelju javnog natje
čaja kojeg raspisuje Upravno vijeće u skladu sa zakonom i
Statutom. Ravnatelj Dječjeg vrtića se imenuje na četiri go
dine.
Postupak izbora ravnatelja Dječjeg vrtića pokrenut će se
nakon donošenja Statuta i nakon izbora članova Upravnog
vijeća.
Privremenog ravnatelja imenuje Poglavarstvo Grada.
Imenovanje ravnatelja obavlja se na rok od 6 mjeseci.
Privremeni ravnatelj, pod nadzorom osnivača obavlja:
- pripreme u svezi s početkom rada Dječjeg vrtića,
- poslove u svezi podnošenja prijave za upis Dječjeg vrti
ća u sudski registar ustanova,
- poslove pribavljanja potrebnih dozvola za početak rada.
Članak 20.
Privremeni ravnatelj može samostalno zaključivati poslo
ve u vrijednosti do 5.000,00 kuna bez ograničenja.
Pravne poslove veće vrijednosti, privremeni ravnatelj mo
že zaključiti samo na temelju prethodne suglasnosti Osni
vača.
Članak 21.
Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Članak22.
Osnivač se obvezuje da će Dječjem vrtiću:
- redovito osigurati i doznačiti svoj dio financijskih sred
stava,
- pružiti stručnu i svaku drugu potrebnu pomoć u obavlja
nju djelatnosti.
Članak 23.
Dječji vrtić je dužan:
- obavljati djelatnost za koju je osnovan,
- upisati predškolsku djecu do broja koji odredi Osnivač,
- dva puta godišnje izvijestiti Osnivača o radu i poslova
nju, a po potrebi i češće,
- pravodobno izvršavati obveze koje ima u skladu sa za
konom, provedenim propisima, općim aktima i Odlukama
Osnivača.
Članak 24.
Osnivač osniva Dječji vrtić na neodređeno vrijeme.
Članak 25.
Dječji vrtić prestaje s radom ako takvu odluku donese
Osnivač, ako mu je uskraćena potrebna suglasnost za rad
i u drugim slučajevima određenim zakonom.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Sve poslove u svezi s osnivanjem Dječjeg vrtića do njego
va upisivanja u sudski registar i imenovanja ravnatelja obav
ljat će privremeni ravnatelj.
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u »Slu
žbenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-02/98-01/21
Ur. broj: 2170-08-98-02-01
Kraljevica, 3. prosinca 1998.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Za osnivača
Predsjednik Gradskog vijeća
Rastko Davila, v.r.

