Na temelju članka 41. Statuta Dječjega vrtića Velika Gorica, Velika Gorica, Josipa
Pucekovića 2 (u nastavku teksta: Dječji vrtić), Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici
održanoj 16. 06. 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece
i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
u Dječjem vrtiću Velika Gorica

Članak 1.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„Dječji vrtić obavlja upis i ispis djece iz Dječjeg vrtića u skladu Statutom, ovim
Pravilnikom i drugim aktima koje donese Dječji Vrtić i Osnivač.“
Članak 2.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„U skladu s planom upisa, u Dječjem vrtiću, svake godine se objavljuje oglas za upis
djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
Upravni odjel mjerodavan za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja (u daljnjem
tekstu: Upravni odjel) utvrđuje način, vrijeme i uvjete upisa u dječje vrtiće u zajedničkoj
Obavijesti o upisu djece u dječje vrtiće, što se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Dječjeg vrtića i mrežnoj stranci Grada Velike Gorice.“
Članak 3.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„Povjerenstvo je dužno u roku što ga odredi Osnivač (pravilu mjesec dana po isteku roka
za podnošenje zahtjeva za upis) objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića sa
slijedećim podacima:
- prihvaćeni zahtjevi za upis djece,
- odbijeni zahtjevi za upis djece,
- slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđivanja rezultata upisa.“
Članak 4.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„Roditelj odnosno skrbnik djeteta, nezadovoljan rezultatima upisa ili rasporedom svojeg
djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata
upisa.“
Članak 5.
Članak 18. mijenja se i glasi:
„Upravno vijeće rješava o žalbi u roku 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
U radu Upravnog vijeća sudjeluje i predstavnik Povjerenstva radi obrazloženja odluke,
ali bez prava odlučivanja.
Upravno vijeće po žalbi može:

- odbaciti žalbu kao nepravodobnu,
- odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Povjerenstva,
- usvojiti žalbu i ukinuti odluku Povjerenstva te samo donijeti odluku o upisu odnosno
rasporedu djeteta ili pak vratiti Povjerenstvu na ponovno odlučivanje.
Odluka Upravnog vijeća po žalbi je konačna.
O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava Korisnika usluge.“
Članak 6.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Korisnik usluge dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićom u
pravilu u roku mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna
tekuće godine.“
Članak 7.
U članku 37. stavak 1. i stavak 2. se brišu, a stavak 3. postaje stavak 1.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu danom objave na oglasnoj
ploči Dječjeg vrtića.
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Velika Gorica, 16. 06. 2014.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

________________________________
Branka Malnar

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika objavljen na
oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 16.06. 2014., a stupio je na snagu dana 16. 06. 2014. godine

Ravnateljica:

_________________________
Irena Kozmić, dipl. defektolog

