Na temeljudlanka41.zakonao predskolskom
odgojui obrazovanju
novine,
Q.,larodne
10/97.,107107'
i94l13.) Upravnovijeie Djedjegvrtica,,Hlojkica"uz piethodnusuglasnost
Gradskog
vijeca GradaDelnica klasa:601-02113-01111
urbroj: 2li-01-30-40-l-05 na
sjedniciodrZanoj12.prosinca2013.
godinedonijeloje

STATUT
Djedjegvrtida Hlojkica
I. OPCE ODREDBE
Clanak1.
Ovim statutom ureduju se statusna oblljeLja, odnosi osnivada i Vrtiia, djelatnost,
programi i pruZanje usluga, ustrojstvo, poloZaj i ovlasti upravnog i odgojiteljskog
vije6a, statusroditelja, statusradnikate druga pitanja vaLnaia obavljanjeijelatnosti i
poslovanjeDjedjegvrtiia,,Hlojkica'. (u daljemtekstu:Vrtii).
Clanak2.
(1) Vni6 je predSkolska
javna ustanova.
(2) Vni6 je pravna osoba upisanau sudski registar kod Trgovadkogsuda u Rijeci i
zajednidki elektronidki upisnik ustanova predSkolskog odgoja koji vodi
Ministarstvoznanosti,obrazovanjai sporta.
Clanak3.
(l) OsnivadVrtiia je Grad Delnice.

Clanak4.
(1) Naziv Vrtiia je Djedji vrtii ,,Hlojkica,..
(2) Skradeninaziv Vrtiia je DV ,,Hlojkica,..
(3) Sjedistevrtida je u Delnicama,SetalisteIvana GoranaKovadi6al.
(4) Vrti6 moLepromijeniti naziv i sjediSteodlukom osnivada.
Clanak5.
(1) Puni naziv Vrtii istide na natpisnoj plodi na zgradi svoga sjedi5tai na drugim
zgradamau kojima obavlja djelatnost.
(2) Natpisna ploda uz puni naziv Vrti6a obvezno sadrZi i grb Republike Hrvatske i
naziv: Republika Hrvatska.
(3) Natpisnaploda Vrti6a istide se na lijevoj strani glavnog ulaza,gledanou prodelje
zgrade.
Clanak6.
(1) U radui poslovanjuVnii koristi:
1. jedan ili vi5e pedatas grbom Republike Hrvatske,okruglog oblika, promjera
38 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedi5teVrti6a, a u sredini pelata
nalazi se grb Republike Hrvatske
jedan
2.
ili viSe pedataokruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrZi naziv i
sjedi5teVrtiia

3. jedan ili vi5e Stambiljadetvrtastogoblika duZine70 mm i Sirine40 mm, koji
sadrZinaziv r sjediSteVrtiia.
(2) Pedatomiz stavka 1. tod. l. ovoga clankaovjeravajuse akti koje Vrti6 donosi u
okvirujavnih ovlastiili kao tijelojavne vlasti.
(3) Pedat iz stavka 1. toc. 2. ovoga clanka rabi seza redovito administrativno-financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obiljeZje akata iz
stavka2. ovoga dlanka.
(a) Stambilj se rabi za uredskoposlovanjeVrtiia.
(5) O broju, uporabii duvanjupedatai Stambiljaodludujeravnatelj.
Clanak7.
(l) Vrtii predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano
opunomodi.
(2) U parnidnom sporu izmedu Vrtida i ravnatelja te u postupku utvrdivanja
odgovornostiVrtiia zakaznenadjela Vrtic zastupapredsjednikupravnogvijeia ili
osobakoju on pisanoopunomoci.
Clanak8.
(1) Vrtii ima Dan Vrti6a.
(2) ObiljeZavanjedanaVrtiia odredujese godi5njimplanom i programomrada.

II. ODNOSI VRTICA I OSNIVAEA
elanak 9.
Tijela Vrti6a ne mogu bez suglasnostiosnivada:
o utvrditi programekoje ie Vrtii ostvarivati
o promijeniti djelatnost
o donijeti ili promijeniti statut i pravilnik o unutarnjemustrojstvu i nadinu rada
o donositiposlovneodlukeu iznosuve6emod 30.000,00kuna
o donijeti plan upisadjeceu Vrti6
o mijenjati namjenuobjekta
o udruZiti se u zajedniceustanova
o osnovatidrugu pravnuosobu.
_
Clanak10.
(l) Za obvezeu pravnomprometuVftii odgovaracijelom svojom imovinom.
(2) OsnivadVrti6a za njegoveobvezeodgovarasolidamoi neogranideno.

III. DJELATNOST
C l a n a k1 1 .
(1) DjelatnostVrtidaje pred5kolskiodgoj i naobrazba.
(2) U okviru djelatnostiiz stavka1. ovogaclankaVrti6 ostvaruje:
o redovite programenjege, odgoja, obrazovanja,zdravstvenezaStite,prehranei
socijalne skrbi djece rane i predSkolskedobi koji su prilagodeni razvojnim
potrebamadjecete njihovim moguinostimai sposobnostima
o programeza djecu ranei predSkolskedobi s teSkoiamau razvoju
o programeza darovitudjecu ranei predSkolskedobi
o programena jeziku i pismu nacionalnihmanjina
o programepred5kole

programe udenja stranih jezika i druge programe umjetnidkog, kulturnog,
vjerskogi sportskogsadrLaja(upisatistvarneprograme).
(3) Djelatnoststavkal. Vrtii obavljakaojavnu sluZbu.
o

Clanak12.
Vnii obavlja djelatnostiz dlanka 11. ovoga statutau sjediStui u podrudnimodjelima, i
to:
1. u podrudnomodjelu u Brodu na Kupi, Ulica kralja Tomislava l2 a.

'etanat
t:.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Vrti6 suradujesa susjednimvrtidima i osnovnim
Skolama,drugim prikladnim ustanovamai udrugama.
Clanak14.
Djelatnost iz dlanka 11. ovoga statuta Vrti6 obavlja na temelju nacionalnog
kurikuluma, vrtiikog kurikuluma i godiSnjegplana i progriima rada.
elanak 15.
(1) Vrtidkim kurikulumom utvrduju se programi, namjena programa, nadin
ostvarivanja programa,vremenik aktivnosti programai nadin vrednovanja.
(2) Godi5njim planom i programom rada utvrduju se programi odgojno-obrazovnog
rada, programi zdravstveneza5tite, higijene i prehrane, programi socijalne skrbi,
drugi programi koje Vrti6 ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece, nadin i
nositelji ostvarivanjaprogramate ostalapitanja vaLnaza obavljanjedjelatnosti.
Clanak16.
Vrtiiki kurikulum i godi5nji plan i program rada donosi upravno vijeie do 30. rujna
teku6epedago5kegodine.

IV. DAVANJE USLUGA
C l a n a k1 7 .
Vrtii daje korisnicima usluge prema zakonu, provedbenim propisima, odlukama
osnivadai svojim op6im aktima.
elanak 18.
(1) Vrti6 upisuje djecu u odgojno-obrazovneprogrameprema planu upisa i odluci o
upisu.
(2) Plan upisadonosiupravnovije6e uz suglasnostosnivada.
(3) Odluku o upisu donosiupravnovijeie za pedago5kugodinu.
(4) Odluka o upisu sadrZi:
o uvjete upisau Vrti6
o prednostupisa,premaaktima osnivada
o rokove sklapanjaugovora
o iznos nadoknadeza usluge Vrti6a
o ostalepodatke vaZneza upis djece i pruZanjeusluga.

C l a n a k1 9 .
Odluku o upisu djece Vrtii objavljuje na svojim mreZnim stranicama i oglasnim
plodama.

V. UNUTARNJE USTROJSTVOI NACIN RADA
Clanak20.
(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema zahtjevima pedagoSke
teorije i praksei uspjeSnomob4vljanjudjelatnosti.
(2) Unutarnjim ustrojstvomuredujese obavljanjeodgojnih,obrazovnih'i zdravstvenih
programa, strudno-pedagoSkog
rada, administrativno-strudnih,radunovodstveno- financijskih i pomoino-tehnidkihposlovate njihova medusobnauskladenost.
Clanak2l.
(1) U Vrti6u se rad s djecomprovodi u jaslidnim i vrtiinim odgojnim skupinama.
(2) Broj djece u odgojnim skupinama,dob djece u odgojnim skupinamate normativi
neposrednograda odgojitelja u skupini odredujuse premaprovedbenimpropisima
donesenim temeljem Zakona o pred5kolskom odgoju i obrazovanju i prema
DrZavnompedago5komstandardupredSkolskogodgojai naobrazbe.

ebnak22.
U Vrtiiu se ustrojava i provodi odgojno-obrazovnirad s djecom rasporedenomu
skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi i kraieg dnevnog
boravka ili vi5ednevnogboravkadjece,u skladu s DrZavnimpedago5kimstandardom
pred5kolskogodgoja i naobrazbe.
elanak 23.
Strudno-pedago5kiposlovi u Vrti6u se ustrojavaju u svezi s odgojno-obrazovnim
radom u skupinama,zdravstvenimi socijalnimradom s djecomu odgojnim skupinama
i na razini Vrtida radi zadovoljavanjapotrebai interesadjece te stvaranjaprimjerenih
uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta i u suradnji s roditeljima popunjavanja
obiteljskogodgoja.
CIanak24.
Pravni, administrativni i radunovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi
ostvarivanja djelatnosti Vrtida i njegovog poslovanja kao javne sluZbe, vodenja
propisanedokumentacijei evidencije, ostvarivanjaprava djece i roditelja, javnosti
rada Vrtiia, obavljanja radunovodstveno-financijskihi drugih administrativnih i
strudnihposlova potrebnihza redovito poslovanjeVrtida i ostvarivanjeprava radnika
Vrtiia.
elanak 25.
Pomo6no-tehnidkiposlovi ustrojavajuse radi osiguranjaprimjerenihtehnidkihi drugih
uvjeta za ostvarivanje godi5njeg plana i programa rada i DrZavnog pedago5kog
standardapred5kolskogodgojai naobrazbe.

e\anak26.
(1) Vrti6 obavlja djelatnostu okviru petodnevnogradnogtjedna.
(2) Rad s djecomustrojavase premapotrebamakorisnika.

(3) ljedni i dnevni rasporedradnika, dnevni odmor i uredovnovrijeme za rad s
roditeljima i skrbnicima djece i drugim gradanima utvrduje se u skladu s
obvezamaiz godiSnjegplana i programarada, aktima osnivadai opiim aktima
Vrtica.

ehnak27.
ledno i dnevno radno vrijeme Vrtiia utvrduje se u skladu s vrstom, sadrZajemi
trajanjemprograma,s dobi djecei potrebamai interesimaroditelja.
flanak 28.
Unutarnje ustrojstvo i nadin rada ureduje se pravilnikom.

VI. UPRAVLJANJE DJECJIM VRTICEM
Clanak29.
(1) Djedjim vrti6em upravlja upravnovije6e.
(2) Upravno vijede ima sedamdlanova:
l. detiri dlanaimenujeosnivad
2. jednogadlanabiraju roditelji djecekorisnika usluga
3. dva dlanabiraju odgojitelji i strudnisuradniciiz svojih redova(u daljem tekstu:
odgojitelji).
elanak 30.
(1) ilanovi upravnogvijeda iz dlanka 29. ovogastatutaimenuju se odnosnobiraju na
detiri godine i mogu biti ponovo imenovaniodnosnobirani.
(2) Mandat dlanaupravnogvijeia tedeod danakonstituiranjaupravnogvije6a.
C l a n a k3 1 .
O imenovanju i opozivu svojih dlanova u upravno vije6e osnivad izvjeS6ujeVrtii
pisanimputem.
Clanak32.
(1) e lan upravnogvijeia iz redaroditeljabira se na sastankuroditelja.
(2) Svaki roditelj moZepredloZitiili biti predloZenza tlana upravnogvijeda, odnosno
istaknuti svoju kandidaturu.
(3) O predloZenimkandidatimaglasujesejavno dizanjemruku.
@) Za dlana upravnog vijeia izabranje kandidat koji je dobio najveii broj glasova
nazodnihroditelja.
(5) Sastanakroditelja sazivai njime rukovodi ravnatelj.
(6) O izborima za Elanaupravnogvijeda iz redaroditelja vodi se zapisnik.

elanak33.
(l) Kandidiranje i izbor kandidata za dlanove upravnog vije6a iz reda odgojitelja
obavlja se na sjedniciodgojiteljskogvijeda.
(2) Za provodenjeizbora odgojiteljskovije6e imenuje izborno povjerenstvokoje ima
predsjednikai dva dlana.
(3) e lanovi izbornogpovjerenstvane mogu se kandidiratiza (lanove upravnogvijeia.
(4) Izbori se odrZavajunajmanje15 danaprije istekamandataupravnogvije6a.

Clanak34.
(l) Kandidateza dlanove upravnogvijeia iz reda odgojiteljamogu predlagatisvi
dlanoviodgojiteljskogvijeia.
(2) Svaki odgojitelj moZeistaknutisvoju kandidaturu.
elanak35.
(1) Kandidatomse smatrasvaki odgojitelj koji je prihvatio kandidaturuili koji je
istaknuo svoju kandidaturu.
(2) Premaredoslijedukandidatureizborno povjerenstvopopisujekandidateza izbor u
upravnovijeie.
Clanak36.
(l) Nakon zavr5enogkandidiranja temeljem popisa kandidataizbomo povjerenstvo
sastavljaizbomu listu.
(2) U izbornoj listi kandidatise navodeabecednimredom.
elanak 37.
(1) Nakon utvrdivanja izbome liste izborno povjerenstvoizraduje glasacke listi6e.
Broj glasadkih listiia mora biti jednak broju nazodnih dlanova odgojiteljskog
vijeda.
(2) Glasadkilisti6 iz stavka1. ovogadlankasadrZi:
l. naznakuda se glasovanjeodnosina izbor dlanovaupravnogvijeia
2. broj dlanovakoji se biraju u upravnovijede
3. ime i prezimekandidata.
(3) Ispredimena i prezimenakandidataupisujese redni broj.
Clanak38.
(l) Glasov*je j. tajno.
(2) Glasovanjese obavljau posebnojprostoriji.
(3) Glasovanjumoraju biti nazodnisvi dlanovi izbornogpovjerenstva.

Clanak39.
(1) Kada birad ude u prostoriju u kojoj se glasuje,predsjednikizbornog povjerenstva
upisuje birada u biradki spisak, daje mu glasadki listii i obja5njavamu nadin
glasovanja.
(2) Birad moLeglasovatisamoza kandidateupisanena glasadkomlistiiu.
(3) Birad glasujetako da zaol<ruLiredni broj ispredimenakandidata.
(4) Glasadki listiii popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga dlanka smatraju se
nevaLecima.
Clanak40.
(l) Nakon zavr5etkaglasovanjaizborno povjerenstvoprebrojava glasove s vaZeiih
listiia i sastavljalistu s imenimakandidatapremabroju dobivenihglasova.
(2) Za dlanaupravnogvije6a izabranje kandidatkoji je dobio najvedibroj glasova.
(3) Ako dva ili viSe kandidatadobiju isti najveii broj glasova,glasovanjese za te
kandidateponavljasve dok jedan od kandidatane dobije veii broj glasova.
(4) S listom iz stavka l. ovoga dlanka izborno povjerenstvoneposrednoupoznaje
odgojiteljskovijeie.
(5) Odgojiteljskovijeie moZelistu prihvatitiili odbiti.

(6) Odgojiteljskovijeie moZeodbiti listu ako osnovanoposumnjadaje tijekom izbora
bilo povrjedepostupkaili propustaizbornogpovjerenstva.
(7) Kadaodgojiteljskovijeie listu prihvati,proglaSava
se dlanupravnogvijeda.
e lanak41.
O izborima za dlanaupravnogvijeda iz redaodgojiteljavodi se zapisnik,a predsjednik
izbornogpovjerenstvarzdajeizabranomdlanupotvrdu o izboru.
elanak 42.
(1) Nakon imenovanja,odnosnorzboraveiine dlanovaupravnogvijeia sazivase prva
(konstituirajuia) sjednicanovoizabranogupravnogvij eda.
(2) Prvu sjednicunovoizabranogupravnogvije6asazivaravnatelj.
(3) Ravnateljrukovodi radomkonstituiraju6esjednicedo izborapredsjednika.
Clanak43.
Dnevni red konstituirajuie sjedniceobveznosadrZi:
o izvje5cepredsjedavatelja
sjedniceo izboru dlanovaupravnogvijeia
verificiranje
mandata
izabranih
dlanovaupravnogvije6a
o
o izbor predsjednikai zamjenikapredsjednikaupravnogvije6a.
Clanak 44.
(1) Potvrdivanje mandata novoizabranih dlanova obavlja ravnatelj provjerom
identitetapojedinogdlanas podatcimaiz ispravao izborima.
(2) elanovi upravnog vijeia ne mogu obavljati svoje duZnosti ni ostvarivati prava
prije negoje obavljenopotvrdivanjemandata.
elanak 45.
(l) Za predsjednikai zamjenikapredsjednikaupravnogvije6a moZebiti izabransvaki
dlan upravnogvijeia.
(2) Predsjedniki zamjenikpredsjednika
upravnogvijedabirajuse na cetiri godine.
(3) O kandidatimaza predsjednikai zamjenikapredsjednikaupravnogvijeia clanovi
upravnogvijeia glasujujavno dizanjemruku.
() Za predsjednikai zamjenikapredsjednikaizabranje kandidatkoji je dobio ve6inu
glasovaukupnogbroja dlanovaupravnogvijeia.
(5) Nakon izbora ptedsjednikaupravnog vijeda ravnatelj predaje predsjednikudalje
vodenjesjednice.
Clanak46.
(l) elanu upravnogvijeia izredaodgojiteljaiizreda roditeljaprestajemandat:
1. ako podneseostavkuna dlanstvou upravnomvijeiu
2, ako mu kao odgojitelju prestaneradni odnosu Vrtiiu
3. ako privremenoili trajno ne moZeizvrSavatiobvezedlana
4. ako tijelo koje gaje izabralou upravnovijeie nije zadovoljnonjegovim radom
u upravnomvijeiu.
(2) Odluku o opozivu donosi tijelo koje je izabralo dlana upravnog vijeia, javnim
glasovanjem, veiinom glasovanazodnih.
Clanak4l.
(1) Ako pojedinomdlanuupravnogvijeia iz dlanka46. ovoga statutaprestanemandat,
provodese dopunskiizbori.

(2) Dopunskiizbori provodese u roku do l5 danaod danaprestankamandataclana.
(3) Mandat clana upravnogvijeia izabranogna dopunskimizborima traje do isteka
mandataupravnogvijeia.
(a) Na dopunskeizboreodgovarajuiese primjenjujudlanci32. do 41. ovogastatuta.
elanak 48.
(1) Upravno vijeie moZe pravovaljano odludivati ako je na sjednici nazotna
natpolovidnaveiina dlanova.
(2) Clanovi upravnogvije6ao svim pitanjima iz svojenadleZnostiodludujuzajednidki.
(3) Odluke upravnogvije6a su pravovaljaneako je za njih glasovalave6ina ukupnog
broja dlanova.
e lanak49.
(l) Upravno vijede moZe osnivati radna tijela (povjerenstva,radne skupine) za
proudavanjepitanja,pripremanjeprijedlogaili obavljanjedrugih poslova vaLnihza
Vrti6.
(2) elanovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebnoda se obavi odredena
zadaca.
(3) elanovi radnih tijela mogu biti osobekoje imaju potrebnesposobnostii znanjaza
izvrSenjezadacezbog koje se radnotijelo osniva.
(4) Upravno vijede moZe u svako doba opozvati radno tijelo, odnosno pojedinog
dlana'
clanak 50.
Upravno vijeie:
o donosiopie akte Vrtiia
o donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarskugodinu i
obradunfinancijskogplana
o donosi kurikulum i godiSnjiplan i programrada
o odludujeo uporabidobiti, u skladus aktimaosnivaca
o imenujevoditelje podrudnihodjela
o samostalnodonosi poslovneodluke, temeljem usvojenogposlovnogplana, do
30.000,00kuna
o daje ravnateljusuglasnostza sklapdnjeugovoras Vrtiiem u svoje ime i za svoj
radun,u svoje ime a zara1undrugih osobaili u ime i za radundrugih osoba
o daje osnivadu prijedloge i miSljenja o pitanjima vaLnim za rad i sigurnost
Vrti6a
o odludujeuz prethodnusuglasnostosnivadao promjeni djelatnostiVrtiia
o odludujeo Lalbamaprotivupravnihakatatijela Vrtida
o odludujeo objavljivanju nadedajazazasnivanjeradnogodnosa
o odludujena prijedlog ravnateljao zasnivanjuradnogodnosapremanadedajute
o prestankuradnogodnosaradnikaVni6a
o odluduje prema prijedlogu ravnatelja o upuiivanju odgojitelja i strudnih
suradnikana lijednidki pregled
o odludujeo zahtjevimaradnikaza ostvarivanjepravaiz radnogodnosa
o predlaZestatusnepromjene
o predlaZeravnateljumjere poslovnepolitike
o predlaLe osnivadu imenovanje i razrjeSenjeravnatelja i vrSitelja duZnosti
ravnatelja
o razmatrarezultateodgojnogarada

o
o

razmatrapredstavkei prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih gradanau
svezi s radom Vrtida
obavljadrugeposloveodredeneopiim aktimaVrtiia.

e lanak51.
(1) Predsjednikupravnogvije6a:
- predstavljaupravnovijece
- sazivasjedniceupravnogvijeia i predsjedavaim
- potpisujeakte koje donosiupravnovijeie
- obavlja druge poslove prema propisima,opiim aktima Vrtida i ovlastima
upravnogvijeia.
(2) Na zamjenikapredsjednikaupravnogvijedaprimjenjuje se stavak 1. ovoga dlanka
kada zamjenjuj e predsjednika.

vII'

RA\TNATELJ
clanak 52.
(1) Vrtii ima ravnatelja.
(2) Ravnateljje poslovni i strudnivoditelj Vrtida.
(3) RavnateljaVrti6a imenuje i razrjeSavaosnivadVrtida prema prijedlogu upravnog
vije6a.

(r) za ravnateljavrtida

;,tf1lrt'";r"""

osobakoja ispunjavauvjeteza

odgojitelja ili strudnog"r"u.
suradnika te ima najmanje pet godina radnog staLa u
djelatnostipred5kolskogodgoja.
(2) Ravnateljse imenujena temeljujavnog natjedaja,koji raspisujeupravnovijeie.
(3) Natjedajse raspisuje60 danaprije istekamandataaktualnogravnatelja.
(4) Natjedajse objavljuje u javnom glasilu i traje osamdana.
(5) U natjedajuse objavljuju uvjeti koje ravnateljmora ispunjavati,vrijeme na koje se
imenuje, rok za podnoSenjeprijava na natjedajte dokazi o ispunjenostiuvjeta koje
kandidatuz prijavu trebapriloZiti.

Clanak54.
(1) Nakon isteka roka za podnoSenjeprijava na natjedaj upravno vijeie razmatra
natjedajnudokumentaciju,utvrduje prijedlog za imenovanjeravnateljai dostavlja
ga s natjedajnomdokumentacijomosnivadu.
(2) O prijedlogu iz stavka 1. ovoga dlanka mogu glasovatii dlanovi upravnog vijeia
koji su sejavili na natjedajzaravnatelja.
(3) Kada se na nade(,ajza izbor ravnateljane javi nijedankandidat ili upravno vije6e
ne moZeutvrditi prijedlog za imenovanjeravnatelja,izvijestit ie o tome osnivadai
raspisatinovi nadedaj.
Clanak55.
S imenovanimravnateljempredsjednikupravnogvijeda sklapaugovor o radu.
elanak 56.
Ravnatelj:
o predlaZeopdeakte koje donosi upravnovijeie
o predlaZegodi5njiplan i programrada
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plana,financijskiplan, polugodiSnjii godiSnji
predlaZeprijedlogfinanc'rjskog
obracun
sudjelujeu raduupravnogvijeia, bezpravaodlucivanja
predstavljai zastupaVrtii
poduzimasve pravneradnjeu ime i za radunVrti6a
iastupa Vrti6 u svim postupcimapred sudovima,upravnim i drugim drZavnim
tijelima te pravnimosobamas javnim ovlastima
otustavlja izvr5enje odluka upravnog vijeia i odgojiteljskog vijeia za koie
zakljudi da su suprotnezakonu,podzakonskomi op6emaktu
izvje56ujeupravnovijede i osnivadao poslovanjuVrtiia
sklapapravneposloveu ime i zarudunVrtida
zakljudujeo potrebi zasnivanjaradnogodnosa
predlaZeupravnom vijedu zasnivanjeradnog odnosapo natjedajui prestanak
radnogodnosaradnikaVrtiia
predlaZe upravnom vijedu upuiivanje odgojitelja i strudnih suradnika na
lijednidki pregled
izdaje radne naloge radnicima
odludujeo zaposljavanjuradnikana odredenovrijeme do 60 dana
odobravasluZbenaputovanjaradnikai izodnosts radnogmjesta
izvrSavaodluke i zakljudkeupravnogvijeia i odgojiteljskogvijeia
odredujerasporedupudivanjaradnikana zdravstvenipregled
samostalnodonosi poslovneodluke, temeljem odobrenogposlovnog plana,do
iznosaod 30.000,00kuna
sudjelujeu poslovimaprovodenjaupisadjeceu Vrtii
izvje56ujeupravno vijede i odgojiteljsko vijeie o nalozima i odlukama tijela
upravnog i strudnognadzora
saziva konstituirajuiu sjednicu upravnog vij e6a
im
pripremasjedniceodgojiteljskogvijedai predsjedava
opiim aktima Vrtiia te
i
drugim
statutom
ovim
poslove
utvrdene
obavlja druge
propisom
ili opiim aktom
poslove za koje izrijekom zakonom,provedbenim
nisu ovla5tenadrugatijela Vrti6a.

elanak 57.
(l) Ravnatelj je samostalanu radu, a osobno je odgovoran upravnom vijedu i
osnivadu.
(2) Ravnatelj je ovla5ten drugoj osobi dati generalnuili specijalnu punomot, za
zastupanjeVrti6a u pravnomprometu.
(3) SadrZaji trajanjepunomoii iz stavka2. ovogadlankaravnateljodreduje
samostalno.
(4) O davanju generalnepunomodi ravnatelj je duZan izvijestiti upravno vijede na
prvoj sjednici.
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Clanak58.
i radne skupine za izradu nacrta op6ih i
povjerenstva
Ravnatelj moLe osnivati
pojedinadnihakataili obavljanjeposlovavaZnihza djelatnostVrti6a.
elanak59.
sprijedenostiu obavljanju ravnateljskih poslova
privremene
Ravnatelja u sludaju
zamjenjuje dlan odgojiteljskog vijeia kojeg, uz njegov pristanak, odredi upravno
vijede.
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