Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića
"Različak", na sjednici održanoj 27.5.2020., uz prethodnu suglasnost Gradske
skupštine Grada Zagreba, KLASA: 021-05/20-01/234, URBROJ: 251-01-03-20-37,
od 30.9.2020., donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
DJEČJEG VRTIĆA "RAZLIČAK"

Članak 1.
U Statutu Dječjeg vrtića "Različak" od 14.1.2014., KLASA: 012-03/14-01/01,
URBROJ: 251-560-04-14-01, članak 51. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Natječaj za ravnatelja traje 15 dana od dana objave, a objavljuje se na
mrežnim stranicama Vrtića i u „Narodnim novinama“.“.
Članak 2.
U članku 55. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:
„- ako nastanu takvi razlozi koji, po posebnim propisima ili općim propisima o
radu dovode do prestanka radnog odnosa,“.
U stavku 1. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:
„- ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Vrtiću
veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale
ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Vrtića.“.
Članak 3.
Članak 57. mijenja se i glasi:
„Razriješeni ravnatelj može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred
nadležnim sudom u roku od trideset dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju
ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom ili da je u
postupku donošenja odluke o razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala
na ishod postupka.“.
Članak 4.
Članak 70. mijenja se i glasi:
„Opći akti vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj
ploči Vrtića, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani
razlozi, danom nakon dana objave na oglasnoj ploči.“.

Članak 5.
U članku 76. dodaje se stavak 3. i glasi:
“Vrtić je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i
načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.“.
Članak 6.
Članak 77. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Vrtić će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u
skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podatka.“.
Članak 7.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak" stupa na
snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak"
utvrđen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27.5.2020.
KLASA: 601-02/20-02/01
URBROJ: 251-560-04-20-01
Zagreb, 27.5.2020.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Renata Marinković Krvavica, v.r.
Utvrđuje se da je Gradska skupština Grada Zagreba na ovu Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta dala prethodnu suglasnost Zaključkom KLASA: 02105/20-01/234, URBROJ: 251-01-03-20-37, od 14.9.2020.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donijeta je 30.9.2020.,
objavljena na oglasnoj ploči Vrtića 1.10.2020., a stupila je na snagu dana 9.10.2020.
KLASA: 601-02/20-02/01
URBROJ: 251-560-04-20-03
Zagreb, 30.9.2020.
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