DJEČJI VRTIĆ " VLADIMIR NAZOR " DARUVAR
JOSIPA JELAČIĆA 24
Ravnateljica : Jovita Bodulušić
TEL. 331-417 ( tajništvo/fax )
E-mail hr-vrtic-da@net.hr
KLASA : 601-02/12-01/05
URBROJ : 2111-32-12-03

Daruvar, 25.01. 2012. godine

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 172/03, 144/10 i 77/11 )
ravnateljica Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar dana 25.01.2012. godine, donosi
slijedeći :

KATALOG INFORMACIJA
DJEČJEG VRTIĆA
„VLADIMIR NAZOR“
DARUVAR

Daruvar, 25.01.2012. godine

I. UVODNE NAPOMENE
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, ovaj Katalog informacija sadrži pregled
informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar . Katalog
sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja
prava na pristup informacijama.
Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim
uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.
Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija
klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu ili općem aktu ili je zaštićena zakonom kojim se
uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama
na sljedeći način:
1. putem oglasnih i informativnih ploča Vrtića:
• informacije o ustroju Vrtića
• informacije o zaposlenicima
• informacije o aktivnostima Vrtića
• informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
• informacije o aktivnostima
• informacije o načinu i pravima upisa u vrtića
• najave aktivnosti Vrtića
2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik
informacije korisniku koji je podnio zahtjev.
II. OSNOVNI PODATCI O DJEČJEM VRTIĆU „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR
Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi, i temeljem Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar obavlja sljedeću djelatnost:
Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar provodi temeljni primarni 10-satni program ranog
odgoja,obrazovanja i skrbi za djecu od navršenih šest mjeseci života do polaska u školu.
• Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim
kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.
Programi u okviru djelatnosti Dječjeg vrtića„Vladimir Nazor“ Daruvar
• program ranog odgoja i obrazovanja
• programi ranog poticanja darovitosti
• program ranog učenja engleskog jezika,
program predškole
• drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja (sportska igraonica ).

U okviru Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar obavljaju se
a) stručno pedagoški poslovi (odgojitelji, stručni tim: pedagog, te medicinska sestra)
b) pravni i administrativno-računovodstveni poslovi (tajnik, administrativno-računovodstveni
djelatnik)
c) pomoćno-tehnički poslovi ( ekonom, kuharice, pomoćne kuharice, spremačice, domar)
Dječjim vrtićem „Vladimir Nazor“ Daruvar upravlja Upravno vijeće, a ravnatelj je poslovodni i
stručni voditelj vrtića.

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA
Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje
nadzire Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar i to kako slijedi:
a) pregled informacija,
b) opis sadržaja informacija,
c) namjena informacija,
d) način osiguravanja prava na pristup informacijama.
a) Pregled informacija
Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire
informacije o:
• ustroju i nadležnosti Vrtića
• zaposlenicima
• aktivnostima Vrtića
• pravnim i drugim aktima Vrtića
• način i pravila upisa
• međuinstitucionalnim aktivnostima Vrtića
b) Opis sadržaja informacija
• ustroj i nadležnost Vrtića
• zaposlenici (osnovni podatci o radnicima, kontakt radnika, zvanja radnika, smještaj radnika
unutar vrtića)
• aktivnosti Vrtića
• pravni i drugi akti Vrtića
• način i pravila upisa
c) Namjena informacija
Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama,
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom
Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na
pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:
• pisanim putem na poštansku adresu Vrtića:
Dječji vrtić„Vladimir Nazor“ Daruvar
Josipa Jelačića 24
43 500 Daruvar
• putem elektroničke pošte na sljedeće adrese: hr-vrtic-da@net.hr
ili
• telefonom na sljedeće brojeve: Tel. 043/331-417
ili
• telefaksom na sljedeći broj: Fax. 043/331-417
• usmenim putem:
osobno na zapisnik u službenim prostorijama (Tajništvu) Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“
Daruvar svakog
radnog dana od 08:00 do 10:00 sati.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.
Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.
Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Dječji vrtić „Vladimir Nazor“
Daruvar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.
Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Vrtić će proslijediti u
zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

RAVNATELJICA :
Jovita Bodulušić

Ovaj Katalog informacija objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor “
Daruvar dana 25.01.2012. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči.

