
    

   

 

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

br.10/97.,107/07., 94/13., 98/19. i 57/22), Upravno vijeće predškolske ustanove Grad Krk, 

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Krka, od 

dana 26 rujna 2022. godine, KLASA:007-04/22-01/09, Urbroj:2170-09-01-22-4, na sjednici 

održanoj dana 24. listopada 2022. donijelo je 

 

 

    IZMJENE I DOPUNE STATUTA       

      predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“  

                          

 

  Članak 1. 

 

Članak 7. mijenja se i glasi: 

 

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivača ustanove. 

Promjena sjedišta ustanove upisuje se u sudski registar. 

 

     Članak 2.  

 

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi: 

 

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Plan mreže 

dječjih vrtića na svom području. 

 

     Članak 3. 

 

Članak 18. mijenja se i glasi: 

 

U dječjem vrtiću ostvaruju se: 

– redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 

djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima, 

– programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju 

– programi predškole, 

– programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i 

sportskog sadržaja. 

 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, dječji vrtić može izvoditi programe sukladne 

odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Na programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje ministarstvo nadležno za 

obrazovanje. 

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost 

izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je prije početka 

izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka. 

Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa iz stavka 

4. ovoga članka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja 



djelatnosti, dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za 

izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima. 

Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka te nakon izvršnosti rješenja iz stavka 

5. ovoga članka, dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno izmijenjenog 

programa. 

 

  

     Članak 4.     

 

Članak 21. mijenja se i glasi: 

 

»Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog 

kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje  i kurikuluma dječjeg vrtića.  

Nacionalni kurikulum donosi se sukladno okvirnome nacionalnome kurikularnom dokumentu 

koji na općoj razini određuje elemente odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.  

Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, odgojno-obrazovne ciljeve i odgojno-

obrazovna očekivanja prema područjima razvoja i ključnim kompetencijama za cjeloživotno 

učenje te pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, kao i oblike vrednovanja.  

Nacionalni kurikulum i okvirni nacionalni kurikularni dokument donosi ministar nadležan za 

obrazovanje odlukom. 

 Nacionalni kurikulum predškole utvrđuje načela, odgojno-obrazovne ciljeve i odgojno-

obrazovna očekivanja te vrijeme trajanja programa s planom i načinom izvođenja.  

Kurikulum predškole donosi ministar nadležan za obrazovanje odlukom te se smatra sastavnim 

dijelom Nacionalnoga kurikuluma. 

Nacionalni kurikulum i kurikulum predškole su dokumenti na temelju kojih se izrađuje 

kurikulum dječjeg vrtića.  

Kurikulum dječjega vrtića razrađen je prema Nacionalnome kurikulumu, a njime se utvrđuju 

programi i njihova namjena, nositelji i načini ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti i 

načini vrednovanja. 

Upravno vijeće dječjeg vrtića donosi kurikulum dječjeg vrtića u pravilu svakih pet godina, a u 

skladu s potrebama moguće su njegove dopune i izmjene. 

U dječjem vrtiću mogu se, uz suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, provoditi 

eksperimentalni kurikulumi s ciljem unaprjeđenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada.«. 

 

 

Članak 5. 

 

Članak 22. mijenja se i glasi: 

 

„ Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za 

pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine. 

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. 

rujna. 

Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe 

zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi, kao i druge programe 

koje dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.“ 

 

 

 

 



     Članak 6. 

 

Članak 25. mijenja se i glasi: 

 

Dječji vrtić vodi pedagošku dokumentaciju, zdravstvenu dokumentaciju, evidenciju o djeci te 

druge evidencije u skladu sa zakonom. 

 

 

Članak 7. 

 

Članak 35. mijenja se i glasi: 

 

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. 

Upravno vijeće ima 7 (sedam) članova. 

Osnivač imenuje 4 (četiri) člana Upravnog vijeća, 2 (dva) člana biraju se  tajnim glasovanjem 

iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića, a 1 (jednog) člana biraju roditelji djece 

korisnika usluga javnim glasovanjem na sastanku roditelja u Dječjem vrtiću. 

Član Upravnog vijeća kojeg imenuje Osnivač treba imati završen najmanje preddiplomski 

sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti 

radnik dječjeg vrtića u kojem se upravno vijeće imenuje.«. 

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine, a iste  osobe mogu biti ponovno 

imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća. 

 

 

 

     Članak 8. 

 

 

Članak 50. mijenja se i glasi: 

 

„Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog 

suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti: 

a) sveučilišni diplomski studij ili 

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

c) specijalistički diplomski stručni studij ili 

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili 

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša 

stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima, 

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati 

stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja 

ili stručnog suradnika. 

Za ravnatelja dječjeg vrtića ne može biti imenova osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje 

zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće dječjeg vrtića u 

skladu sa Zakonom i Statutom. 



Javni natječaj za izbor ravnatelja objavljuje se na mrežnim stranicama Ustanove kao i u 

„Narodnim novinama“ najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandata na koji je ravnatelj imenovan. 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja. 

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se imenuje, rok 

do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obavješteni o 

izboru. 

Ukoliko je član Upravnog vijeća jedan od kandidata za ravnatelja, tada on ne sudjeluje u 

raspravi i postupku izbora ravnatelja. 

Ako je predsjednik Upravnog vijeća kandidat za ravnatelja, sjednice Upravnog vijeća na kojima 

se raspravlja i izabire ravnatelja, vodi njegov zamjenik.  

 

Na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića, ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač dječjeg 

vrtića, a u dječjem vrtiću u kojem je Osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave  izvršno tijelo Osnivača. 

Ravnatelj se imenuje na 5 godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana. 

S osobom imenovanom za ravnatelja dječjeg vrtića sklapa se ugovor o radu na rok od pet godina 

u punom radnom vremenu. 

Osobi imenovanoj za ravnatelja dječjeg vrtića, koja je prije imenovanja imala ugovor o radu na 

neodređeno vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću nakon isteka 

mandata omogućit će se povratak na radno mjesto za koje je imala sklopljen ugovor o radu na 

neodređeno vrijeme. 

Osoba imenovana za ravnatelja, pravo iz stavka 12. ovog članka ostvaruje najduže do isteka 

dva uzastopna mandata. 

Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove za koje je imala sklopljen ugovor na 

neodređeno vrijeme, zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme. 

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj 

će se ponoviti. 

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti 

ravnatelja. Na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića vršitelja dužnosti ravnatelja imenuje i 

razrješava Osnivač dječjeg vrtića, a u dječjem vrtiću kojem je osnivač jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave izvršno tijelo Osnivača, ali najdulje na vrijeme od godinu 

dana.“ 

 

 

     Članak 9. 

 

Članak 51. mijenja se i glasi: 

 

U roku od 8 dana od isteka natječajnog roka Upravno vijeće razmatra prijave kandidata i 

natječajnu dokumentaciju i utvrđuje prijedlog za izbor ravnatelja. 

Kada je Upravno vijeće utvrdilo prijedlog za izbor ravnatelja , svoj prijedlog s natječajnom 

dokumentacijom dostavlja Gradonačelniku Grada Krka. 

 

      

 

 



     Članak 10. 

 

Članak 52. mijenja se i glasi: 

 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika 

u dječjem vrtiću, a koji može biti: 

a) sveučilišni diplomski studij ili 

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

c) specijalistički diplomski stručni studij ili 

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili 

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša 

stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima, 

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati 

stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenova osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje 

zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Ako ravnatelj ne ispunjava Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i drugim propisima 

utvrđene obveze, Osnivač dječjeg vrtića, na prijedlog Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje 

je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati 

drugu osobu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.«. 

 

 

 

     Članak 11. 

 

Članak 53. mijenja se i glasi: 

 

„O rezultatima natječaja obavještavaju se svi kandidati, a rok u kojem se obavještavaju o izboru 

ne može biti dulji od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj, može pobijati  tužbom odluku o izboru zbog bitne 

povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u 

natječaju. 

Odluka o izboru pobija se tužbom kojom se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom 

Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti .“ 

 

 

     Članak 12. 

 

Članak 54. mijenja se i glasi: 

 

„Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.  

 

Na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića, izvršno tijelo Osnivača razrješuje ravnatelja 

ustanove:  

1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu 



2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do 

prestanka radnog odnosa,  

3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne izvršava 

odluke tijela ustanove ili postupa protivno njima 

4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako 

zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće 

smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove“. 

 

 

 

 

     Članak 13. 

 

Članak 55. mijenja se i glasi: 

 

„U slučaju razrješenja ravnatelja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a ustanova je 

dužna raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja 

vršitelja dužnosti.“ 

  

 

 

     Članak 14. 

 

Članak 56. mijenja se i glasi: 

„Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku 

od 30 dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za 

razrješenje iz članka 54. stavka 2.  Statuta ili da je u postupku donošenja odluke o razrješenju 

došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.«. 

 

 

 

     Članak 15. 

 

Ove  Izmjene i dopune Statuta  stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 

Vrtića. 

 

  

         

Predsjednica  Upravnog vijeća 

 

                                                                                                    Tamara Žic  

    

 

 

KLASA:007-02/22-03/1 

URBROJ:2142-1-16-01-22-1 

Krk; 24. listopada 2022. godine 


