PRIJEDLOG, 10.4.2012.
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine“ broj 10/97. i 107/07.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici od ____________ 2012. godine donijelo je
ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Olga Ban" Pazin
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolsku
ustanovu Dječji vrtić "Olga Ban" Pazin (dalje: Vrtić).
Vrtić djeluje na području Grada Pazina (dalje: Matični vrtić) i na području Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan (dalje: Područni vrtić).
Članak 2.
U Matični vrtić upisuju se djeca koja navršavaju godinu dana do 31. kolovoza tekuće godine
pa do polaska u osnovnu školu.
U Područne vrtiće upisuju se djeca koja navršavaju tri (3) godine do 31. kolovoza tekuće
godine pa do polaska u osnovnu školu.
Članak 3.
Ukoliko postoji potreba za upisom djece koja do 31 . kolovoza tekuće godine nisu navršila
godinu (1) odnosno tri (3) godine života, a Vrtić ima zadovoljene kriterije utvrđene Državnim
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, može se odlukom Upravnog vijeća Vrtića
omogućiti upis djece od navršenih 6 mjeseci u Matični vrtić odnosno od navršenih 2,5 godine u
Matični i Područne vrtiće.
Članak 4.
Pravo upisa i sufinanciranja boravka u Matičnom vrtiću odnosno u Područnim vrtićima
ostvaruje dijete čiji roditelji, staratelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Pazina
odnosno na području Općina u kojima djeluje Područni vrtić.
Dijete čiji roditelji, staratelji ili skrbnici nemaju prebivalište na području Grada Pazina i
Općina, a upisani su u Matični ili Područni vrtić plaćaju punu ekonomsku cijenu smještaja ili im
troškove smještaja sufinancira jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 5.
U slučaju prijave većeg broja djece od planiranog za upis, prednost pri upisu u Vrtić imaju
djeca roditelja invalida (vojnih i civilnih) Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece,
djeca zaposlenih roditelja (oba roditelja), djeca s teškoćama u razvoju i/ili posebnim potrebama, djeca
samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u
godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
Upravno vijeće Vrtića utvrđuje način provođenja upisa i dokumentaciju koju je potrebno
priložiti prilikom upisa.
Vrtić zadržava pravo naknadne provjere dostavljene dokumentacije prilikom upisa.
Članak 6.
Upravno vijeće odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri
upisu djece u Dječji vrtić "Olga Ban" Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 2/01.).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina
i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

OBRAZLOŽENJE
uz Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u
Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin
I.

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE

Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u članku 20. stavku 2. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97. i 107/07.) i članku 22.
Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.).
II.

PRIKAZ STANJA I SADRŽAJ ODLUKE

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i člankom 22.
Statuta Grada Pazina propisano je da način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić
utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.
Odluka je sadržajno prikazana na sljedeći način:
Članak 1. definira sadržaj Odluke.
Članci 2. i 3. odnose se na dob upisa djeteta u školu sukladno članku 3. Zakon o
predškolskom odgoju i naobrazbi i članku 3. Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i naobrazbe (NN 63/08. i 90/10.).
Članak 4. - usklađenje s člancima 6. i 7. Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg
vrtića („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/08., 10/09., 1/10., 29/10., 29/11. i 30/11. –
pročišćeni tekst).
Članak 5.- usklađenje s člankom 20. stavkom 1. Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi, te člankom 2. stavkom 1. alinejama 3. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne
novine“ broj 33/12.).
Članak 6. - usklađenje s člankom 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi.
Članci 7. i 8. ove Odluke predstavljaju prijelazne i završne odredbe Odluke.
III.

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU ODLUKE

Za provedbu ovog akta nisu potrebna nova izdvajanja iz Proračuna Grada Pazina za
2012. godinu.
Upravni odjel za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti
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