DJEČJI VRTIĆ «PAHULJICA»
Palit 135/A
51 280 Rab
Klasa: 601-02/14-01/10
Ur. Broj:2169-06-14-01-01
Rab, 21.veljače 2014.
ODLUKA
o ustrojavanju Kataloga informacija Dječjeg vrtića «Pahuljica»
Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, nadzire ili kojim raspolaže Dječji
vrtić «Pahuljica» (u daljnem tekstu Vrtić) u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u
smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 2.
Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom,
načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz djelokruga Vrtića, te je
sastavni dio Odluke.
Članak 3.
Informacije iz Kataloga informacija Vrtić redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka i
pripreme informacija, objavljuje na internet stranici Vrtića www.dvp.hr u cilju informiranja stručne i
šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga. Pregled informacija podrazumijeva one informacije
kojima Vrtić raspolaže u određenom trenutku.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ravnateljica:
Sanja Grozdanić

KATALOG INFORMACIJA
DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA, RAB
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji vrtić «Pahuljica» (u daljnjem tekstu Vrtić)
s obzirom na svoj djelokrug, posjeduje, nadzire ili s kojima raspolaže, s opisom sadržaja
informacija, njihovom namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup
informacijama.
Vrtić kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na sljedeći način:
1. Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na službenim internetskim stranicama
Vrtića www.dvp.hr:









informacije o ustroju i organizaciji Vrtića
informacije o zaposlenicima Vrtića
informacije o programima Vrtića
informacije o aktivnostima Vrtića
informacije o upisima u Vrtić
informacije o pravnim i drugim općim aktima Vrtića
informacije o javnoj nabavi
informacije o radu i poslovanju Vrtića

2. Davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
I. OPĆI PODACI O VRTIĆU
Naziv vrtića: Dječji vrtić Pahuljica, Rab
Sjedište: Palit 135/A, 51 280 Rab
Datum osnivanja: 23.02.1999.
Osnivač: Grad Rab
Pravni položaj vrtića: javna ustanova
Podružnice:
 Supetarska Draga, Supetarska Draga bb
 Lopar, Lopar 289
Matični broj: 01482459
OIB: 89428752184
IBAN: HR57 23400091117033549 kod Privredne banke Zagreb
Kontakt informacije: www.dvp.hr
Djelatnost: odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece od navršenih
12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu za
dijete.
Organizacija: stručno-pedagoška i administrativno-tehnička služba. Vrtićem upravljaju ravnatelj i
Upravno vijeće.
II. KATALOG INFORMACIJA
a) Pregled i opis sadržaja informacija
Dječji vrtić Pahuljica posjeduje, nadzire i raspolaže sa sljedećim informacijama:
• ustroj i nadležnost Vrtića
- informacije vezane za statusna obilježja, djelokrug i ustroj rada ustrojbenih jedinica

• zaposlenici
- osnovni podaci o zaposlenicima, službeni kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika,
smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica
• odgojno-obrazovni programi i aktivnosti Vrtića
- aktivnosti Vrtića na odgojno-obrazovnom, stručnom i društvenom polju
• pravni i drugi akti Vrtića
- Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića, drugi pravilnici i opći i
pojedinačni akti (odluke, zaključci) kojima se uređuju odnosi u Vrtiću
• način i pravila upisa djece u Vrtić
- pravilnici koji se odnose na pravila upisa djece u Vrtić te prava i obveza roditelja/skrbnika i
Vrtića, informacije o popunjenosti Vrtića (liste čekanja), zapisnici sa sjednice povjerenstva
za bodovanje zahtjeva za upis djece
• pedagoška i zdravstvena dokumentacija
- matične knjige, ljetopisi, imenici djece, dokumentacija odgojne skupine, zdravstveni kartoni
djece, statistički izvještaji o djeci, odgojiteljima i sredstvima rada, dosjei djece s posebnim
potrebama
• rad i poslovanje
- godišnji plan i program rada, godišnja izvješća o radu, financijski plan, financijsko izvješće,
statistička izvješća, ugovori, natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa, provedba javne
nabave, plan nabave i njegove promjene, ugovori o poslovnoj suradnji, informacije vezane
za rad upravnih tijela Vrtića, očitovanje i odgovori na žalbene navode, dokumentacija sa
sjednica Upravnog vijeća Vrtića (poziv, dnevni red, materijali za sjednicu, zapisnici, odluke),
cijene usluga Vrtića, dnevni jelovnik, Sigurnosno zaštitni i preventivni programi, podaci o
plaćama, naknadama i drugim isplatama, autorskim honorarima ili ugovoru o djelu,
priopćenja iz rada Vrtića i ostale vijesti
• međuinstitucionalne aktivnosti Vrtića
- suradnja s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u
Republici
Hrvatskoj

Napomena: određene informacije koje vrtić posjeduje nisu dostupne javnosti!
Izuzeci od primjene prava na pristup informacijama se odnose na okolnosti kada je
informacija klasificirana stupnjem tajnosti, ako bi se objavljivanjem informacije
onemogućilo provođenje sudskog, upravnog ili kojeg drugog postupka ili rad tijela koje
obavlja nadzor (inspekcijski, upravni, nadzor zakonitosti), zbog zaštite intelektualnog
vlasništva te zbog zaštite poslovne ili profesionalne tajne. Također, među izuzecima spada i
informacija koja je zaštićena zakonom koji štiti osobne podatke. Takvi podaci se mogu dati
jedinu uz pisani pristanak osobe na koju se osobni podaci odnose, odnosno njegovog
zakonskog zastupnika ili punomoćnika.
b) Namjena informacija
Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama,
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Pravilniku o pravu na pristup informacijama i
drugim propisima.
c) Način pristupa informaciji

Dječji vrtić «Pahuljica» omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:





putem internetske stranice vrtića: www.dvp.hr
neposrednim davanjem informacije (usmeno)
uvidom u dokumentaciju i izradom preslika dokumenata
na drugi odgovarajući način (putem dnevnog tiska, oglasna ploča Vrtića, Vrtićki list itd.)

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na
pristup informacijama.
Zahtjev se podnosi:
• pisanim putem na poštansku adresu Dječjeg vrtića «Pahuljica»
Dječji vrtić Pahuljica
Palit 135/A
51 280 Rab
• putem elektroničke pošte
djecji.vrtic.pahuljica@inet.hr
• telefonom
(051) 777-115
• faksom
(051) 724-224
• usmenim putem
-

osobno na zapisnik u ured pedagoga Dječjeg vrtića «Pahuljica» srijedom od 10.30 do 16.30
sati te ostalim radnim danima Vrtića u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.

d) Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama
Ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim
propisima. Vremensko razdoblje u kojem su pojedine informacije dostupne, tj. u kojem se nalaze u
posjedu Dječjeg vrtića «Pahuljica», uređeno je zakonskim i podzakonskim propisima o arhivskom
gradivu i arhivima.

