OBRAZAC

Naziv dokumenta

Prijedlog
Pravilnikao upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga

Naziv i sjedištetijela javne vlasti

Dječji vrtić Latica

nadležnog za izradu nacrta

Ulica Asje Petričića 5 D, Zadar

Svrha dokumenta

Cilj provođenja savjetovanja

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću o prijedlogu
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga
Cilj provođenja savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću jest upoznavanje
javnosti s novim Pravilnikom o upisu djece i
ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
(roditelja/skrbnika djece od 3 godine do
polaska u osnovnu školu), te mogućnost
davanja prijedloga te eventualno prihvaćanje
istih (mišljenja, primjedbi i prijedloga).

Razdoblje internetskog savjetovanja

Od 29. travnja do 31. svibnja 2022.

Adresa i način podnošenja mišljenja,
primjedbi i prijedloga

Pisana mišljenja/primjedbe/prijedlozi na
nacrt prijedloga Pravilnika dostavljaju se na
zadanom obrascu (u prilogu) i to
elektroničkom poštom na e-mailDV
Latica:boravak@zd.t-com.hr

Ime i prezime osobe, odnosno naziv
predstavnika zainteresirane javnosti
koja daje svoje mišljenje, primjedbe
i prijedloge na predloženi nacrt

Tomislav Kamenski za Radni tim Građanske
inicijative "Pomozimo djeci s invaliditetom"

Preko 8000 članova inicijative od kojih je više od
200 sa područja Zadarske županije

Interes, odnosno kategorija i brojnost
korisnika koje predstavljate

Načelne primjedbe i prijedlozi na
predloženi nacrt akta s
obrazloženjem

Gledajući kroz prizmu prošlogodišnjih
prijepora oko upisa djece s teškoćama u
inkluzivne skupine redovnih vrtića grada Zadra,
ovaj Pravilnik ne donosi poboljšanja, a zajedno s
Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri
upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra od 21.
travnja. 2022.g. tu mogućnost i otklanja. Naime,
prema članku 2. te odluke sva djeca s
teškoćama u razvoju s područja Zadarske
županije, uz priložen Nalaz i mišljenje Zavoda za
vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, imaju pravo
upisa u Dječji vrtić Latica od navršene 3 godine
do polaska u osnovnu školu, uz uvjet da jedinica
lokalne samouprave na čijem je području
prebivalište djeteta sufinancira posebne
edukacijsko-rehabilitacijske programe. Kako je
grad Zadar sastavni dio Zadarske županije,
samim time će se i djeca s teškoćama u razvoju s
područja grada Zadra usmjeravati u Dječji vrtić
Latica bez obzira na preporuku i mišljenje
stručnog tima Dječjeg vrtića Latica kojim se
preporuča inkluzija djeteta u redovnu vrtićku
skupinu. Tu dolazimo i do pomalo čudnog
sastava povjerenstva za upis koje se sastoji od
13 članova, od kojih 5 članova imenuje
ravnatelj/ica DV Radost, 5 članova ravnatelj/ica
DV Sunca i 3 člana ravnatelj/ca DV Latica.(članak
11.) Samim time se preglasavanjem može
zaustaviti pokušaj inkluzije djeteta s teškoćama
u redovan vrtić. Isto tako je pomalo neshvatljivo
da se takvo stručno mišljenje djelatnika Dječjeg
vrtića Latica u članku 14. preispituje od strane
dva člana Povjerenstva u inicijalnom razgovoru
od kojih je samo jedan stručnjak edukacijskorehabilitacijskog profila.
Kako je inkluzivni predškolski odgoj pravo
djeteta s teškoćama u razvoju na uključivanje u
redovne vrtićke programe ravnopravno s
ostalom djecom, ovaj pravilnik ne daje neke

naznake da je to i moguće ostvariti, a inkluzivne
skupine unutar Dječjeg vrtića Latica trebale bi
samo olakšati prelazak djece s teškoćama iz
vrtića koji provodi posebne edukacijskorehabilitacijske programe u vrtić s redovnim
programom .

Primjedbe i prijedlozi na pojedine
članke predloženog nacrta s
obrazloženjem
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja
je sastavljala primjedbe i prijedloge
ili osobe koja predstavlja
zainteresiranu javnost, e-mail ili
drugi podaci za kontakt

Tomislav Kamenski za Radni tim Građanske
inicijative "Pomozimo djeci s invaliditetom",

Datum dostavljanja

31.5.2022.

Jeste li suglasni da se podaci iz ovog
obrasca s imenom/nazivom
sudionika savjetovanja, objave na
web stranici Dječjeg vrtića Latica?

Da

djecasteskocama@gmail.com
tomazsh@hi.ht.hr

