Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(«Narodne novine» br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića
Zlatna lučica Sukošan, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan na sjednici
održanoj dana 2.12.2021. godine, donosi:

PRAVILNIK
O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA
DJEČJEG VRTIĆA ZLATNA LUČICA SUKOŠAN
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (u daljnjem tekstu: Pravilnik),
pobliže se uređuje ustrojavanje rada, uvjeti i način rada, potreban broj, zadaće, odgovarajuća
stručna sprema pojedinih djelatnika te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, djelokrugom i
načinom rada Dječjeg vrtića Zlatna lučica (u daljnjem tekstu: Vrtić).
Članak 2.
Vrtić se bavi odgojem i obrazovanjem te skrbi o djeci rane i predškolske dobi poradi
poticanja cjelovitog razvoja osobnosti djeteta i kvalitete njegova života sukladno Zakonu o
predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na
osnovi zakona, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi i
odredbama Statuta Vrtića.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA
Članak 3.
Vrtić ustrojava svoj rad na način kojim će se najbolje ostvariti svrha, ciljevi i zadaće
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci.
Ustrojstvo i rad Vrtića temelji se na humanističkom, znanstveno utvrđenom,
stručnom, profesionalnom, djelotvornom, odgovornom i pravovremenom obavljanju odgoja
i obrazovanja te skrbi o djeci i drugih poslova i zadaća utvrđenih Godišnjim planom i
programom rada i normativima utvrđenim Odlukom o elementima standarda društvene brige
o djeci predškolskog uzrasta.
Članak 4.
Vrtić se ustrojava kao predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju programi njege,
odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske
dobi, programi za darovitu djecu, programi predškole, programi ranog učenja stranih jezika,
programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja i drugi programi u skladu s
potrebama djece i zahtjevima roditelja, stručno-razvojni poslovi, poslovi u vezi s početkom i
završetkom pedagoške godine, te izvršavanju stručno-administrativnih, računovodstvenofinancijski i pomoćno-tehnički poslovi.
Članak 5.
Rad vrtića ustrojava se u:
- sjedištu vrtića u Sukošanu u samostalnoj zgradi u vlasništvu osnivača,na adresi Josipa
Peričića ( prosvjetitelja ) broj 16,

u podružnici u Sukošanu u samostalnoj zgradi u vlasništvu osnivača, na adresi
Marijana Grdovića 6. 23206 Sukošan,
- u podružnici u Debeljaku: u samostalnoj zgradi u vlasništvu osnivača, na adresi Trg
hrvatskih branitelja 2, 23206 Sukošan,
- u podružnici u Gorici: u samostalnoj zgradi u vlasništvu osnivača, na adresi Gorica
9k, 23 206 Sukošan.
-

Članak 6.
Ravnatelj i Upravno vijeće odgovorni su za planiranje i ostvarivanje Kurikuluma i
Godišnjeg plana i programa rada Vrtića sukladno financijskom planu te ukupne zadaće Vrtića,
a posebno su odgovorni za uspostavljanje stručno utemeljenog, racionalnog i djelotvornog
ustrojstva.










Članak 7.
Unutarnjim ustrojstvom poslovi Vrtića razvrstavaju se na:
poslove vođenja vrtića,
stručni poslove predškolskog odgoja,
administrativne poslove
računovodstveno-knjigovodstvene poslove ( obavlja ovlašteni servis),
poslove prehrane,
poslove čišćenja, te
poslove tehničkog održavanja.

Članak 8.
Poslovi vođenja Vrtića obavlja ravnatelj a sadrže: ustrojavanje Vrtića, vođenje rada i
poslovanja, planiranje i programiranje, praćenje ostvarivanja Godišnjeg plana i programa
rada, suradnju s državnim, županijskim, općinskim tijelima i stručnim djelatnicima, te druge
poslove u svezi s vođenjem poslovanja Vrtića.
Članak 9.
Stručni poslovi predškolskog odgoja sadrže: neposredan rad s djecom, izvedba
programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi,
programa predškole, stručno usavršavanje, suradnju s roditeljima, planiranje i valorizaciju,
vođenje pedagoške dokumentacije, poslove stručnih suradnika te ostale poslove utvrđene
Godišnjim planom i programom rada.
Članak 10.
Računovodstveno-knjigovodstveni i administrativni poslovi sadrže: zapremanje i
otpremanje pošte, urudžbiranje, poslove prijepisa, fotokopiranja, izradu financijskog izvješća,
izradu financijskog plana, kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, poslove
planiranja, obračun plaća, naknada, poreza, doprinosa, drugih materijalnih izdataka, obračun
korisnika usluga, poslove evidencije, blagajničke i druge poslove utvrđene propisima o
računovodstvenom i knjigovodstvenom poslovanju. Računovodstveno- knjigovodstvene
poslove za dječji vrtić obavlja servis.

Članak 11.
Poslovi prehrane djece sadrže: organiziranje i nabavku prehrambenih artikala,
organiziranje i pripremanje obroka, serviranje hrane, svakodnevno održavanje prostora za
pripremu obroka, posuđa za pripremanje i serviranje hrane te čuvanje prehrambenih artikala.
Članak 12.
Poslovi čišćenja obuhvaćaju: čišćenje unutarnjih prostora, podova, prozora i ostalih
staklenih površina, namještaja i druge opreme, čišćenje i uređenje vanjskog okoliša te ostale
poslove u svezi s čišćenjem i održavanja prostora i objekata vrtića.
Članak 13.
Poslovi tehničkog održavanja sadrže: čuvanje i održavanje objekata Vrtića i drugih
prostora, održavanje uređaja i opreme za grijanje, održavanje električnih, vodovodnih i
plinskih instalacija i opreme, gromobrana, održavanje i uređivanje vanjskog prostora (okoliša)
i objekata, manje popravke i druge poslove održavanja i čuvanja objekata vrtića i prostora.
Članak 14.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana.
Raspored radnog vremena utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada Vrtića.
III. RADNICI VRTIĆA
Članak 15.
Stručni radnici u Vrtiću su odgojitelji, stručni suradnik pedagog te medicinska sestra
kao zdravstvena voditeljica..
Radnici iz stavka 1. ovog članka, pored općih uvjeta, moraju imati odgovarajuću
stručnu spremu prema odredbama Zakona i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih
djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću te položen
stručni ispit.
Članak 16.
Radnici iz članka 15. ovog Pravilnika mogu napredovati i stjecati zvanja odgojitelj –
mentor i odgojitelj – savjetnik te stručni suradnik – mentor i stručni suradnik – savjetnik.
Članak 17.
Ostali radnici u vrtiću su: administrativni radnik, domar/ica , kuhar/ica, pomoćni
radnik/ca u kuhinji, spremač/ica.
Radnici iz stavka 1. ovog članka, pored općih uvjeta, moraju imati i odgovarajuću
stručnu spremu prema odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti
i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

IV.

POPIS I OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA U DJEČJEM VRTIĆU
ZLATNA LUČICA - BROJ RADNIKA – UVJETI - STRUČNA SPREMA

Članak 18.

NAZIV SKUPINE
POSLOVA
Naziv radnog mjesta
UVJETI
POSEBNI UVJETI
BROJ RADNIKA
OPIS POSLOVA

POSLOVI VOĐENJA VRTIĆA

Koeficijent za izračun
plaće
NAZIV SKUPINE
POSLOVA
Naziv radnog mjesta
UVJETI

1,82

Koeficijent za izračun
plaće
BROJ RADNIKA

1,50

OPIS POSLOVA

RAVNATELJ/ICA
Prema Zakonu i Statutu
Prema Zakonu i Statutu
1
* ustrojava rad Vrtića, vodi poslovanje i rukovodi radom
* predlaže unutarnje ustrojstvo i način rada Vrtića
* predstavlja, zastupa i potpisuje za Vrtić te odgovara za
zakonitost rada
* donosi odluke sukladno ovlaštenjima utvrđenim Statutom,
ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Vrtića
* predlaže Godišnji plan i program rada te Plan razvoja Vrtića
* podnosi izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa o
rezultatima poslovanja vrtića Upravnom vijeću, državnim
tijelima i osnivaču, najmanje jedanput godišnje
* sudjeluje u pripremi sjednica Upravnog vijeća te izvršava
donesene odluke i opće akte
*predlaže Upravnom vijeću odluku o izboru odgojitelja i
stručnih suradnika, sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku
ugovora o radu
* odlučuje o raspoređivanju zaposlenika na radno mjesto
* odlučuje o pravima i obvezama iz rada i u svezi s radom
* izdaje naloge zaposlenicima u svezi s izvršavanjem pojedinih
poslova
* sudjeluje u radu Upravnog vijeća, stručnih tijela, državnih
tijela i tijela osnivača
* obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, drugim zakonima,
Statutu , ovom Pravilniku i drugim općim aktima

STRUČNI POSLOVI
STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/ICA
Diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij
odgovarajuće vrste ili VSS profesor pedagogije ili VSS dipl.
pedagog
Položen stručni ispit iz predškolstva.

1 ( pola radnog vremena )
* predlaže i ostvaruje Godišnji plan i program rada vrtića iz
svojega djelokruga te izrađuje izvješće o njegovom izvršenju
* izrađuje i provodi dnevni program rada

* sudjeluje u ustroju i obavljanju stručno-pedagoškog rada u
Vrtiću
* brine o cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu, a osobito
predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada koji će
pridonijeti maksimalnom razvoju dječjih sposobnosti
* planira oblike suradnje s roditeljima i pomaže im u rješavanju
odgojnih situacija
* pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću i afirmira
djelatnost te javno prezentira rezultate unapređivanja odgojno
obrazovne prakse
* sudjeluje u obavljanju poslova u svezi s upisom djece u Vrtić
* ostvaruje redovite programe njege i socijalne skrbi djece iz
svojega djelokruga
* predlaže i sudjeluje u ostvarivanju programa odgojnoobrazovnog rada s djecom predškolske dobi, ustrojava rad i
prati rad u odgojnoj skupini
* osigurava odgovarajuće uvjete neophodne za izvođenje
redovitih programa i drugih programa umjetničkog, kulturnog,
vjerskog, sportskog i drugog sadržaja
* sudjeluje u izradi redovitih i posebnih programa Vrtića i prati
njihovo ostvarivanje
* ustrojava i vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te
izrađuje odgovarajuća izvješća i evidencije
* skrbi o stručnom usavršavanju i napredovanju stručnih
djelatnika Vrtića sukladno Zakonu i drugim propisima
* surađuje s djecom, roditeljima, stručnim i drugim djelatnicima
Vrtića, državnim i drugim tijelima

NAZIV SKUPINE
POSLOVA
Naziv radnog mjesta
Koeficijent za izračun
plaće
UVJETI

Broj radnika
OPIS POSLOVA

* sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela, prati stručnu
literaturu i dr.
* obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja
STRUČNI POSLOVI
ODGOJITELJ /ICA
VŠS 1,35
VSS 1,45
- preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće
vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša
stručna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i sveučilišni
diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.
- položen stručni ispit
23
* predlaže godišnji plan i program rada iz svojega djelokruga i
izrađuje izvješće o ostvarivanju programa rada
* ostvaruje neposredne zadaće odgoja i naobrazbe predškolske
djece
- u neposrednom radu sa djecom i skupinom djece provodi 27,5

Naziv radnog mjesta
Broj radnika
Koeficijent za izračun
plaće
UVJETI

sati tjedno. Ostali dio satnice do 40 sati tjedno odnosi se na
ostale poslove( planiranje, programiranje,vrednovanje, pripremu
poticaja, rad sa roditeljima i stručno usavršavanje unutar i izvan
Ustanove).
* predlaže i izvršava tromjesečni, tjedni i dnevni plan
ostvarivanja redovitih, posebnih i drugih programa Vrtića
* osigurava potrebne uvjete, ustrojava rad i radi u odgojnoj
skupini
* sudjeluje u izradi i ostvarivanju izvedbenog odgojnoobrazovnog programa i prati njegovo ostvarivanje.
* vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje
odgovarajuće evidencije
* skrbi se o prostoru u kojem borave djeca, posebice s obzirom
na njegovu pedagošku i estetsku osmišljenost i higijensko
zdravstvene uvjete
* skrbi se o didaktičkim i drugim sredstvima rada vrtića
neophodnim u radu s djecom te o ispravnosti tih sredstava
* surađuje s roditeljima , drugim djelatnicima Vrtića i širom
društvenom zajednicom
* sudjeluje u radu stručnih tijela Vrtića, prati stručnu literaturu i
dr.
* redovito se priprema za rad s djecom
* stručno se usavršava kroz individualne i kolektivne oblike
usavršavanja
*obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja
ODGOJITELJ /ICA Pripravnik/ica
Prema potrebi i odluci Upravno vijeće Vrtića
VŠS 1,06
VSS 1,16
- preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće
vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša
stručna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i sveučilišni
diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.
- bez položenog stručnog ispita

NAZIV SKUPINE
POSLOVA
Naziv radnog mjesta
Broj radnika
UVJETI

STRUČNI POSLOVI

Koeficijent za izračun
plaće

VŠS 1,35

Opis poslova

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ ICA
1 na pola radnog vremena
Preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva,
odnosno studij kojim je stečena stručna sprema u djelatnosti
sestrinstva u skladu sa ranijim propisima kao i sveučilišni
diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva
Položen stručni ispit

VSS 1,45
Radi na poboljšanju i nadzoru prostora u objektima vrtića.

Vodi brigu i evidenciju o opremanju i korištenju vrtića priborom
za prvu pomoć.
Vodi zdravstvenu evidenciju pobola i izostanka djece, provodi
trijažu djece prilikom dolaska u dječji vrtić i tijekom boravka te
po potrebi obavještava roditelje.
Nadzire provođenje protuepidemijskih mjera.
Provodi sanitarno-higijenski nadzor u dječjem vrtiću.
O svim problemima vezanim za higijensko-zdravstveno stanje u
objektima vrtića izvješćuje ravnatelja i potrebne službe.
Organizira i provodi zdravstveni odgoj djece, zaposlenika i
roditelja.
Otkriva zdravstveni status djece kod prijema u vrtić, prati
procijepljenost djece i vodi evidenciju o istom.
Poduzima preventivne mjere i radi na zdravstvenom odgoju,vrši
antropometrijska mjerenja djece i obradu dobivenih podataka.
Nabavlja potreban materijal za čišćenje i dezinfekciju i dijeli isti
po objektima.
Educira osoblje o pravilnom provođenju čišćenja i dezinfekcije.
Nadzire provođenje čišćenja i dezinfekcije u objektu.
Nabavlja sanitetski materijal i po potrebi oprema objekte.
Izrađuje i izračunava kalorijsku vrijednost jelovnika.
Izrađuje jelovnike za djecu sa posebnim zdravstvenim
potrebama.
Vrši svakodnevnu kontrolu kvalitete i kvantitete hrane.
Vodi brigu o higijeni djece i osoblja koje radi u vrtiću.
Vodi zdravstvenu evidenciju, pregleda djelatnika vrtića,
organizira zdravstveni pregled djelatnika za produženje
sanitarnih knjižica.
Sudjeluje u organizaciji roditeljskih sastanaka.
Organizira i održava predavanja za roditelje u suradnji sa
pedagogom i ravnateljem vrtića.
Organizira individualne kontakte sa roditeljima, prati stručnu
literaturu (psihološku, pedagošku,zdravstvenu i metodološku).
Obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu
ravnatelja.
NAZIV SKUPINE
POSLOVA
Naziv radnog mjesta
BROJ RADNIKA

POSLOVI PREHRANE

UVJETI

OŠ, SSS
- probni rad 30 dana

Koeficijent za izračun
plaće
OPIS POSLOVA

0,85

POMOĆNI RADNIK/CA U KUHINJI
4

-

sudjeluje u svim fazama kuhanja
obavlja sve pomoćne poslove u preuzimanju, čišćenju i
pripremanju namirnica

-

obavlja pomoćne poslove vezane uz kuhanje i dovršavanje
jela
pomaže pri raspoređivanju obroka po objektima i transportu
hrane u područne vrtiće
pere i dezinficira pribor za jelo i ostalo posuđe kao i
cjelokupni prostor kuhinje
odlaže u namijenjeni prostor sav otpad
provodi poslove serviranja
pazi na čistoću osnovnih i pomoćnih sredstava za rad u
kuhinji kao i odjeće i obuće
radi po nalogu kuhara/ice
obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

Naziv radnog mjesta
Uvjeti

KUHAR/ICA
Kuhar ,SSS
- probni rad 30 dana

BROJ RADNIKA
Koeficijent za izračun
plaće

1
0,95
-

NAZIV SKUPINE
POSLOVA
Naziv radnog mjesta
Broj radnika
Koeficijent za izračun
plaće
UVJETI

kuha
odgovara za kvalitetu i kvantitetu obroka
pazi na zdravstvenu ispravnost namirnica
vrši nabavu i prati isporuku hrane u skupine
sudjeluje u izradi jelovnika
dogovara sa zdravstvenom voditeljicom način pripremanja
hrane
prati zakonom određene smjernice radu kuhinje
brine o kontinuitetu provedbe HACAP sustava –vodi
evidenciju
pazi na čistoću osnovnih i pomoćnih sredstava za rad u
kuhinji kao i odjeće i obuće
vrši organizaciju rada djelatnika u kuhinji u suradnji sa
ravnateljem, zdravstvenom voditeljicom i brine o provedbi
obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

POSLOVI TEHNIČKOG ODRŽAVANJA
DOMAR/ ICA, VOZAČ/ICA
1
0,95
-

SSS
Vozački ispit «B» kategorije
probni rad 30 dana

OPIS POSLOVA

-

obavlja poslove prijevoza hrane i ostalih sredstava prema
potrebi među objektima
obavlja poslove prijevoza u svrhu nabave
pali i gasi grijanje, brine se o dostavi plina
svakodnevno čisti vozilo, brine o dezinfekciji istog
obavlja manje popravke na vozilu, te pazi na rokove za
registraciju
održava u ispravnom stanju cjelokupni inventar
obavlja popravke na didaktičkom materijalu
obavlja sitne popravke u objektima
brine o sredstvima za rad
redovito čisti terase, krovove i oluke
održava vanjski prostor vrtića: košnja trave i sl.
obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINE
POSLOVA
Naziv radnog mjesta
Broj radnika
Koeficijent za izračun
plaće
UVJETI

POSLOVI ČIŠĆENJA

OPIS POSLOVA

-

SPREMAČ/ICA
5
0,85
SSS , osnovna škola

-

svakodnevno obavlja poslove čišćenja i higijene prostorija u
kojima borave djeca, hodnika i drugih prostorija u objektu
čišćenje namještaja i premazivanje zaštitnim sredstvima
pranje i dezinficiranje sanitarnih čvorova tri puta dnevno
svakodnevno čišćenje okoliša objekata: igrališta, stepeništa,
terase i dr.
čišćenje vrata, prozora, lustera, prostora za otpad
dezinfekcija kanti za otpad
redovito pranje i promjena dječje posteljine
obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINE
POSLOVA
Naziv radnog mjesta
Broj radnika
Koeficijent za izračun
plaće

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

UVJETI
OPIS POSLOVA

SSS, ekonomskog smjera
- vodi uredsko poslovanje;
- obavlja daktilografske poslove;
- vrši obračun cijena za boravak djece u vrtiću,vodi analitičku
evidenciju dužnika u vezi s participacijom roditelja i poduzima

ADMINISTRATIVNI RADNIK/ICA
1 (na pola radnog vremena)
0,95
- probni rad 30 dana

potrebne mjere u cilju naplate dugovanja;
- u suradnji s ravnateljem vrši obradu primki i izdatnica hrane i
ostalog materijala i prikuplja svu potrebnu dokumentaciju;
- prati propise u vezi s materijalnim poslovanjem, izrađuje
potrebne analize stanja sredstava i zaliha, obavlja i druge
poslove u vezi sa administrativno-blagajničkim poslovima po
nalogu ravnateljice;
- vrši arhiviranje uz pomoć ravnatelja i drugog osoblja Dječjeg
vrtića.

V. BORAVAK U PROSTORU VRTIĆA
Članak 19.
Radnici Vrtića te druge osobe mogu boraviti u prostoru Vrtića samo tijekom radnog
vremena Vrtića.
Članak 20.
U prostoru Vrtića zabranjeno je:
 pušenje,
 nošenje oružja,
 pisanje po zidovima i inventaru Vrtića,
 unošenje i konzumiranje cigareta, alkohola i narkotičkih sredstava,
 unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju, te
 unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.
Odgojitelji i roditelji ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Vrtić strane osobe.
Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i radni okoliš Vrtića.
Članak 21.
Dužnost je radnika i drugih osoba koje borave u Vrtiću skrbiti se o imovini vrtića
prema načelu dobroga gospodara.
Članak 22.
Radnici Vrtića moraju se racionalno koristiti sredstvima Vrtića koja su im stavljena na
raspolaganje. Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja
ili drugi kvar, radnici su obavezni prijaviti ravnatelju, ili domaru.
Članak 23.
Radnici Vrtića dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje
borave u Vrtiću.
Članak 24.
Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale,
zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

Članak 25.
Na parkiralištu i u dvorištu Vrtića mogu se kretati i parkirati samo vozila radnika
Vrtića, osoba koje obavljaju poslove za Vrtić i službenih osoba.

VI. RADNO VRIJEME

-

Članak 26.
Radno vrijeme Vrtića:
desetosatni boravak od 6,30 do 16,30 sati
poludnevni jutarnji od 7,30 do 12,00 sati
poludnevni popodnevni od 12,30 do 17 sati

Djeca mogu boraviti u vrtiću samo u vremenu određenom za izvođenje odgojnoobrazovnog programa i drugih oblika rada.
Roditelji ili skrbnici dužni su djecu, čistu i urednu dovesti u Vrtić.
Članak 27.
Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena.
Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.
Članak 28.
Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog
vremena samo uz odobrenje ravnatelja.

VII. RAD S DJECOM
Članak 29.
Odgojno-obrazovni rad s djecom u svim programima ustrojenim u Vrtiću odvija se u
suglasju sa Programskim osnovama i Koncepcijom razvoja predškolskog odgoja i
obrazovanja utvrđenog od nadležnog Ministarstva, povodeći se humanističkim načelima.
Rad s djecom provodi se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.
Broj djece u skupinama iz stavka 1. ovog članka određuje se prema Državnom
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja te aktima Osnivača.
Članak 30.
Za vrijeme rada odgojitelji i drugi radnici dužni su biti primjereno odjeveni, odnosno
nositi urednu i čistu zaštitnu odjeću i obuću.
Dnevni odmor (stanku) radnici koriste tako da se osigura redovito ostvarivanje
programa, nadzor nad djecom i komuniciranje sa strankama.
Članak 31.
Roditelji mogu razgovarati s odgojiteljima i stručnim suradnicima u dane primanja
roditelja ili iznimno u vrijeme koje odredi odgojitelj odnosno stručni suradnik.
Članak 32.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Zlatna lučica KLASA: 601-02/16-01/01 URBROJ:2198/03-3/1-16-3 iz
2016.god.
Članak 33.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.
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