DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN
ZAGREB, Španovićeva 18.

KATALOG INFORMACIJA
DJEČJEG VRTIĆA PETAR PAN

Zagreb, studeni, 2014. godine

Temeljem članka 4. Zakona o pravu na pristup informacija (NN broj:172/03.,144/10) i članka
3. Pravilnika o pravu na pristup informacijama, ravnateljica Dječjeg vrtića Petar Pan Marina
Karavanić, prof. dana 18.11.2014. donosi o d l u k u kojom se ustrojava

KATALOG
INFORMACIJA DJEČJEG VRTIĆA PETAR PAN
I. UVODNE NAPOMENE
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže ili nadzire
Dječji vrtić Petar Pan te informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i
vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Dječji vrtić Petar Pan, kao javna ustanova, omogućava pristup informacijama na sljedeći
način:
1. putem službene web stranice Vrtića:
 informacije o ustroju i radu Vrtića
 informacije o zaposlenicima (osim osobnih podataka zaštićenih zakonom)
 informacije o aktivnostima Vrtića
 informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
 informacije o programima koje Vrtić provodi
 informacije o načinu i pravilima upisa djece u Vrtić
 informacije o provođenju postupka javne nabave (sukladno Zakonu o javnoj
nabavi)
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,
5. davanjem priopćenja sredstvima javnog informiranja.
II. OPĆI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU Petar Pan
Naziv vrtića: Dječji vrtić Petar Pan
Sjedište: Španovićeva 18.
Osnivač i vlasnik: Grad Zagreb
Pravni položaj vrtića: Javna ustanova
Matični broj: 03214940
OIB: 17353680710
Žiro-račun: HR2360000-1101520510
Kontakt informacije: www.vrtic-petarpan.zagreb.hr/
Radno vrijeme Vrtića uređuje se u Godišnjem planu i programu rada i usklađuje se s
potrebama roditelja.
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DJELATNOST:
Predškolski odgoj i naobrazba, te skrb o djeci predškolske dobi – u okviru djelatnosti
ostvaruje programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim,
kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Vrtić obavlja djelatnost na temelju
Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za svaku pedagošku godinu. U okviru svoje
djelatnosti Vrtić organizira i provodi:


redoviti cjelodnevni 10-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim
potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

DODATNI PROGRAMI U DV PETAR PAN
Integrirani engleski program
Integrirani engleski program je sastavni dio redovitog cjelodnevnog programa. Namijenjen je djeci
od navršene treće godine života do polaska u školu. Usmjeren je na situacijsko učenje kao
prirodan način učenja stranog jezika djece predškolske dobi. U radu s predškolskim djetetom
u procesu učenja je važno razvojno poticajno okruženje, a pri usvajanju stranog jezika to je i
kvalitetno - poticajno jezično okruženje. Od osobite je važnosti odgojitelj koji je vrstan
govornik stranog jezika, te stalna izloženost djeteta raznovrsnim poticajima (audiovizualnim ,
audio ili vizualnim ) kao izvorima spoznavanja i/ili učenja stranog jezika. Engleski se jezik
koristi u gotovo svim situacijama tijekom cjelodnevnog boravka djeteta u vrtiću i to putem
individualne komunikacije, zatim u radu s manjim skupinama ili s većim brojem djece kroz
igru, različite aktivnosti i improvizacije. Pri tom se polazi od prirodnih, svakodnevnih
životnih situacija, neposrednog iskustva djece i spontanih komunikacijskih situacija. U
takvom procesu učenja znanje se ne prenosi direktnim poučavanjem, nego ga dijete samo i
uz pomoć odraslih, te druge djece konstruira i sukonstruira. Vrtić ima verificiran program od
strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Integrirani glazbeno – scenski program
Kako je glazbeni talent nadarenost koja se od svih nadarenosti najranije očituje, vrtić je pravo
mjesto za uvođenje djece u svijet glazbe na djetetu najprirodniji način-putem igre. Program je
integriran u cjelodnevni redoviti program, a namijenjen je djeci od navršene treće godine
života do polaska u školu. Ciljevi programa su razvijanje djetetova senzibiliteta za glazbu,
usmjeravanje djetetovih aktualnih interesa prema glazbenim aktivnostima i glazbi uopće,
prema scenskom i dramskom izražavanju, osiguravanje zadovoljstava, uživanja i estetsko
doživljavanje, poučavanje djeteta da glazbu koristi kao terapijsko sredstva u određenim
životnim situacijama. Aktivnosti koji se djetetu nude kroz program su pjevanje, slušanje
širokog spektra zvukova, razvijanje osjećaja za ritam, usklađivanje glazbenog i scenskog
izražavanja, igre glazbene i scenske dramatizacije.
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Kraći program ranog učenja engleskog jezika
To je program koji se provodi dva puta tjedno po 45 minuta. Namijenjen je djeci od navršene treće
godine života do polaska u školu, a ostvaruje se u poticajnom i stimulirajućem prostornom
kontekstu pod stručnim vodstvom odgojiteljica s odgovarajućom edukacijom. Program je
verificiran od Ministarstva obrazovanja i sporta. Ciljevi provođenja ovog bilingvalnog programa
su senzibiliziranje djeteta za učenje engleskog jezika, poticanje spremnosti i interesa za komunikaciju
na engleskom i materinjem jeziku, omogućiti djetetu da u igri, druženju, komunikaciji i

spontanoj interakciji razvija zanimanje i motivaciju za učenje stranog jezika, omogućiti
djetetu da u skladu s njegovom sposobnostima i interesima stječe elemente (pravilan izgovor,
intonaciju) bitnih pri učenju stranog jezika. Zadaće: usvajanje osnovnog jezičnog rječnika i
jezičnih struktura kroz komunikacijske sadržaje, razvijanje jezičnih vještina (osobito slušanja
i govorenja), postupno slušno razumijevanje na stranom jeziku u sklopu izražajnih potreba
djeteta. Aktivnosti se prilagođavaju individualnim sposobnostima svakog djeteta, a broj djece
u skupini je od 10 do 15. Djeca strani jezik usvajaju u poznatim i sadržajno primjerenim
situacijama. Obrazovni se učinak, pritom, pojavljuje nesvjesno, kao popratni, sekundarni
element igre. Ono što dijete nauči u najranijoj dobi je nenadoknadivo. Stoga im pružamo
mogućnost stimulirajućeg učenja stranog jezika od najranije dobi.
Kraći program glazbenog stvaralaštva – zbor
Vrtić je pravo mjesto za uvođenje djece u svijet glazbe na djetetu najprirodniji način - putem
igre. Ovaj program provodi se dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta. Namijenjen je djeci od
navršene treće godine života do polaska u školu, a ostvaruje se u odgovarajućem
opremljenom prostoru u poticajnom i stimulirajućem prostornom kontekstu pod vodstvom
odgojiteljice s odgovarajućom edukacijom. Program je verificiran od Ministarstva
obrazovanja i sporta. Djeca sudjeluju i nastupaju na: vrtićkim koncertima, u kazalištu,
smotrama dječjih zborova,u domovima umirovljenika, domovima za nezbrinutu djecu, djecu s
posebnim potrebama u razvoju. Surađujemo i sa zborovima drugih vrtića. Nastojimo glazbom
i pokretom uljepšati dječji svijet i svijet odraslih, promicati i poticati pozitivne vrijednosti od
najranije dobi. Ciljevi programa su razvijanje djetetova senzibiliteta za glazbu, usmjeravanje
djetetovih aktualnih interesa prema glazbenim aktivnostima i glazbi uopće, osiguravanje
zadovoljstava, uživanja i estetsko doživljavanje, poučavanje djeteta da glazbu koristi kao
terapijsko sredstva u određenim životnim situacijama. Aktivnosti koji se djetetu nude kroz program
su pjevanje, slušanje širokog spektra zvukova, razvijanje osjećaja za ritam, glazbene igre i scenske
dramatizacije.

Kraći program tradicijske kulture – folklorno stvaralaštvo
Tradicijska kultura je dio naše prošlosti i zbog toga je vrijedno već od vrtićke dobi djecu upoznati i
zainteresirati za tradiciju i kulturnu baštinu, kako bi postavili temelje budućim generacijama djece koja
će biti svjesna pripadnosti svom narodu.. Program se provodi dva puta tjedno po 45 minuta, a
namijenjen je djeci od treće godine do polaska u školu. Ciljevi programa su razviti kod djeteta osjećaj
poštovanja prema tradicijskoj kulturi, razviti smisao i sposobnost za pjesmu, igru, glazbu i ples,
oživljavanje, njegovanje, čuvanje narodnog blaga i običaja. Djeca sudjeluju i nastupaju na:

vrtićkim koncertima, u kazalištu, smotrama dječjih folklornih skupina, na raznim prigodnim
događanjima – Keglić fest, Črnomerački dani i sl.
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Kraći program za potencijalno darovitu djecu
Prepoznajući važnost ranog otkrivanja i poticanja darovite djece u našem vrtiću stvorili smo
uvjete i osmislili program. Provodi se dva puta tjedno u trajanju od 60 minuta, a broj djece je
od 8 do 10 djece. Provodi se u stimulirajućem prostornom okruženju s primjerenom i
namjenskom didaktikom koja odgovara razvojnim mogućnostima djece i stimulira njihov
razvojni potencijal. Potencijalno darovita djeca su ona koja pokazuju ili imaju potencijal
pokazati iznimnu razinu izvedbe u jednom ili više sljedećih područja: opća intelektualna
sposobnost, kreativno mišljenje, sposobnosti vođe, umjetničke i psihomotorne sposobnosti.
Takva djeca posjeduju: radoznalost, originalnost, pojačanu želju za usvajanjem novih znanja,
pojačanu samokritičnost i kritičnost prema drugima, odgojno su zahtjevnija od ostale djece.
Ako nisu prepoznata kao darovita često se prepoznaju kao djeca s problemima u ponašanju
(pojačan prkos, povučenost, nametljivost, emocionalna osjetljivo). Često su izolirana od
ostale djece zbog poteškoća u socijalnim kontaktima, što utječe na formiranje slike o sebi.
Važno je da se što ranije prepozna darovito dijete da bi se što primjerenije znalo zadovoljiti
njegove obrazovne i emocionalne potrebe. Dječji vrtić „Petar Pan“ provodi Kraći program za
potencijalno darovitu djecu od 2011.godine.Program je verificiran od Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta. Voditeljice programa završile su edukaciju za provođenje programa.
Organizirane su izložbe, promocije, promidžba programa u i izvan vrtića. Naša djeca u
programu su: prihvaćena, zadovoljna i uspješna.
Kraći program prvi informatički koraci
Već i danas život je nezamisliv bez informacijske tehnologije.
Ako želimo biti uspješni moramo hvatati korak sa vremenom.
Na ovim načelima postavljen je ovaj jedinstveni program informatike prilagođen za
predškolski uzrast. Na zanimljiv i poticajan način rada na računalu omogućava djeci da
razumiju principe snalaženja na računalu, te dobivaju čvrstu bazu za bilo koje daljnje
nadograđivanje u pogledu informatike.
Program je zamišljen da kroz sustavni rad djeca grade i stvaraju sliku o sebi na računalu a da
pritom indirektno nauče vješto koristiti računalo i osnovne računalne programe, te kao krajnji
rezultat djeca će dobiti radnu knjigu svojih realiziranih vještina. Drugi dio sata zamišljen je
kao dio za razvoj djetetovih kognitivnih sposobnosti, kroz edukativne i interaktivne igre na
računalu.
Ovim programom djeca razvijaju:
· Percepciju, pažnju, mišljenje i govor
· Razvoj slike o sebi i samopouzdanje
· Razvoj kognitivnih sposobnosti
· Učenje engleskog i računalnog jezika kroz operativni sustav računala i pretraživanja Interneta

Vrtić nudi program „Djeca u prirodi“- za djecu pred polazak u školu, te omogućuje i učenje
engleskog jezika i ritmike u Udrugama „Cvrčak“ i“ Sam-sa i prijatelji“ u popodnevnim satima
u prostorima vrtića.
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UNUTARNJE USTROJSTVO:
Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja
usklađenim obavljanjem stručno-pedagoških, pravnih, administrativnih, računovodstvenofinancijskih i pomoćno-tehničkih poslova.
Naziv radnih mjesta:
1. Stručno-pedagoški poslovi:
- stručni suradnik pedagog
- stručni suradnik psiholog
- stručni suradnik logoped
- zdravstveni voditelj
- odgojitelj predškolske djece
2. Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi:
- tajnik
- voditelj računovodstva
- administrativno-računovodstveni djelatnik
3. Pomoćno-tehnički poslovi:
- glavna kuharica
- kuharica/kuhar
- pomoćna kuharica-servirka
- domar-ložač
- domar-vozač
- ekonom - vozač
- švelja-pralja
- pralja
- spremačica
UPRAVLJANJE VRTIĆEM:
Dječjim vrtićem Petar Pan upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova:
- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač,
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
RAVNATELJ je poslovodni i stručni voditelj Vrtića. Ravnatelja imenuje i razrješava
Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća, a imenuje se na vrijeme od četiri godine.
STRUČNO TIJELO VRTIĆA:
Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog
odgoja u Vrtiću čine Odgojiteljsko vijeće. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju
Godišnjeg plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o
stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge strune poslove
utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima Vrtića.
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OPĆI AKTI VRTIĆA SU:
- Statut,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
- i drugi opći akti koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonima i propisima.
III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA
Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje
nadzire Dječji vrtić Petar Pan i to kako slijedi:
a)
b)
c)
d)

pregled informacija,
namjena informacija,
način osiguravanja prava na pristup informacijama,
izuzeci od primjene prava na pristup informacijama.

a) Pregled informacija
Dječji vrtić „Petar Pan“ posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire slijedeće
informacije:
 informacije o ustroju i nadležnosti Vrtića
 informacije o zaposlenicima (osim osobnih podataka zaštićenih zakonom)
 informacije o aktivnostima Vrtića
 informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
 informacije o načinu i pravilima upisa djece predškolske dobi
 informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Vrtića
 informacije o provođenju postupka javne nabave (sukladno Zakonu o javnoj nabavi)
b) Namjena informacija
Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama,
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.
c) Način osiguravanja prava na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga Dječji vrtić Petar Pan omogućava na
slijedeći način:
Putem web-stranice Vrtića, neposrednim davanjem informacije (usmeno), uvidom u
dokumentaciju i izradom preslika dokumenata, davanjem priopćenja sredstvima javnog
informiranja, na drugi odgovarajući način (putem dnevnog tiska, oglasna ploča Vrtića i dr.).
i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

d) Izuzeci od primjene prava na pristup informacijama
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1. Vrtić će uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti
sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost
podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka (vojna,
službena, poslovna, profesionalna ili osobna tajna, isprava sa sadržajem tajnosti).




Vojna tajna je podatak koji je zakonom, drugim aktom ili općom aktom nadležnog
tijela donesenim na temelju zakona proglašen vojnom tajnom.
Službena tajna je podatak koji je prikupljen i koristi se za potrebe javnih tijela, a koji
je zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju
zakona proglašen službenom tajnom.
Poslovna tajna je podatak koji je kao poslovna tajna određen zakonom, drugim
propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji
predstavlja proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada, te drugi
podatak zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne
posljedice za njezine gospodarske interese.

Poslovnu tajnu predstavljaju slijedeći podaci:
1. Isplatne liste zaposlenika
2. Podaci iz dokumentacije i evidencije iz Pravilnika o obrascima i sadržaju
pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću i to: matična
knjiga djece, knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine, imenik djece,
dosje djeteta s posebnim potrebama
3. Podaci iz obrazaca, dokumentacije i evidencije iz Pravilnika o obrascima
zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću,
i to: zdravstveni karton djeteta, evidencije antropometrijskog mjerenja djeteta,
evidencije bolesti i cijepljenosti djeteta, evidencija ozljeda djeteta (osim na
zahtjev roditelja, skrbnika ili usvojitelja, te osiguravatelja)
4. Podaci o zdravstvenom stanju zaposlenika
5. Sadržaj posebnog programa čiji je autor dječji vrtić
6. Natječajna dokumentacija, osim dokumentacija iz postupka javne nabave
7. Podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Vrtiću
8. Mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti
9. Dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i
imovine Vrtića.
Osnovna svrha čuvanja poslovne tajne je zaštita sigurnosti poslovanja Vrtića.


Profesionalna tajna je podatak o osobnom ili obiteljskom životu stranaka koji
saznaju odvjetnici, branitelji, javni bilježnici, doktori medicine, doktori stomatologije,
primalje ili drugi zdravstveni djelatnici, psiholozi, djelatnici skrbništva, vjerski
ispovjednici i druge osobe u obavljanju svoga zvanja.
Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni
radnici, kao i drugo radnici Vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima,
čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i
skrbnicima.



Osobna tajna je podatak o osobi koji je zakonom, drugim propisom ili općim aktom
nadležnog tijela donesenim na temelju zakona određen tajnom.



Isprava sa sadržajem tajnosti je povjerljiva činjenica, podatak, pisani sastavak,
predmet, usmeno priopćenje povjerljive naravi iznesen u radu tijela državne vlasti,
državnih upravnih tijela i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te činjenica
prikupljena prigodom registriranja osobnih podataka građana.
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2. Vrtić će uskratiti pristup informaciji ako postoje osnovne sumnje da bi njezino
objavljivanje:




onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili
drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno
nadzor zakonitosti,
povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog
pristanka autora ili vlasnika.

3. Vrtić će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna
tijela pred istražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.
4. Iznimno, Vrtić će omogućiti pristup informaciji iz točke 1. i 2., ako je takvo postupanje u
interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba
postići.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje
prava na pristup informacijama.
Zahtjev se podnosi:


pismenim putem na adresu Vrtića: Dječji vrtić Petar Pan
Zagreb, Španovićeva 18.



putem elektroničke pošte na adresu: vrtic.petarpan@zagreb.hr



telefaksom na sljedeći broj: 01/ 3701 126



usmenim putem: osobno na zapisnik u tajništvu Dječjeg vrtića Petar Pan svakog
radnog dana od 9:00 do 13:00 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, DV Petar Pan ima pravo na
naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacija od korisnika.
Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Vrtić će proslijediti u
zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Klasa:011-03/14-01/03
Urbroj:251-586-02-14-01
Zagreb, 18.11.2014 god..

Ravnateljica
Marina Karavanić, prof.

9

10

