DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD
Park hrvatskih branitelja 3
IVANIĆ-GRAD
KLASA:008-01/19-01/18
URBROJ:238/10-77-03-19-18

POZIV ZAINTERESIRANOJ JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA O
NACRTU PRAVILNIKA O PROMJENI PRAVILNIKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ
GRAD PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA

Razlozi donošenja akta

Usklađivanje odredaba Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić
Ivanić Grad s odredbama određenih Općom uredbom o zaštiti
podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti
podatka („Narodne novine“ 42/18), a s ciljem zaštite prava
potencijalnih korisnika usluga predškolskog odgoja u svezi obrade
osobnih podataka istih.

Ciljevi provođenja
savjetovanja

Upoznavanje zainteresirane javnosti i svih zainteresiranih subjekata
na koje se predmetni akt može primjenjivati

Rok za podnošenje
mišljenja, primjedbi i
prijedloga

30 dana od dana objave (objava dana 15.02.2019.)

Način podnošenja
mišljenja, primjedbi i
prijedloga

info@djecjivrtic-ivanic.hr

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informcijama („Narodne novine“ 25/13 i
85/15) dječji vrtić Ivanić Grad sastaviti će i objaviti izvješćeo savjetovanju s zainteresiranom
javnošću, a koje ssadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja o razlozima za neprihvaćanje
pojedinih prijedloga i primjedbi. Predmetno izvješće dostavlja tijelu nadležnom za donošenje akta
(upravnom vijeću).

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD
PARK HRVATSKIH BRANITELJA 3
IVANIĆ-GRAD

NACRT
PRAVILNIKA O PROMJENI
PRAVILNIKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

Na temelju članka 50., 97. i 98. Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad (KLASA:012-03/16-01/01,
URBROJ:238/10-77-02-16-1), upravno vijeće na __. sjednici održanoj dana _________2019.
godine, donosi

PRAVILNIK
o
promjeni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtića Ivanić Grad

Članak 1.
(1) U Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtića Ivanić Grad, KLASA:012-04/15-01/01,
URBROJ:238/10-77-02-15-1, članak 12. stavak 4. mijenja se i glasi:
„(4) Rezultati upisa djece u Vrtić sadrže dobnu skupinu, objekt u koji je upisano
smješteno dijete, inicijale imena i prezimena djeteta i ukupan broj bodova, a što se na
odgovarajući način primjenjuje i u slučaju objave liste čekanja opisane u članku 10.
ovoga Pravilnika.“

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg
vrtića Ivanić Grad.

KLASA:012-04/19-01/
URBROJ:238/10-77-02-19U Ivanić-Gradu, _______.2019.

Predsjednik upravnog vijeća
Darko Kljak

_____________________________

Pravilnik o promjeni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtića Ivanić Grad je objavljen na
oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivanić Grad dana ______.2019. godine, te je stupio na
snagu______ 2019. godine.

RAVNATELJICA
___________________
Marina Čalušić

