
Temeljem članka 41 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi N.N. 10/97 i članka 28 

Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Medenjak, Vinkovci, Zagrebačka 4 uz prethodnu 

suglasnost  osnivača Eugenija Parać, v.d. ravnateljice donosi dana 23. svibnja 2014. 

 

 

                                                             PRAVILNIK 

O UNUTARNJEM USTOJSTVU I NAČINU  RADA 

 

 

 

 

Članak 1 

 

Ovaj pravilnik uređuje unutarnje ustrojstvo i način obavljanja djelatnosti u Dječjem vrtiću 

Medenjak, Zagrebačka 4, Vinkovci (u daljnjem tekstu: Vrtić).  

 

Članak. 2 

 

Vrtić obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 

koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine. Godišnji plan i program donosi 

Upravno vijeće do 30. rujna tekuće godine.  

 

Članak 3. 

 

U ostvarivanju programa iz članka 18. ovog Pravilnika Vrtić je dužan stvarati primjerene 

uvjete za rast i razvoj svakog djeteta i dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću 

uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem. 

 

Članak 4. 

 

Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se vrsta primarnog programa s mjestom 

njegova provođenja. 

 

 

Članak 5. 

 

Rad s djecom predškolske dobi ustrojava se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama. 

Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u pojedinim odgojnim skupinama i veličina 

prostorija za dnevni boravak djece, uređuje se sukladno Državnom pedagoškom standardu 

predškolskog odgoja i naobrazbe te mogućnostima i potrebama osnivača Vrtića. 

 

 

 

   Članak 6. 

 

Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se opseg i sadržaj rada, nositelji programa rada, 

mjesto, vrijeme i način ostvarivanja programa odgoja i naobrazbe i skrbi o djeci predškolske 

dobi. 

 

 



Članak 7. 

 

U skladu s Godišnjim planom i programom rada Vrtića utvrđuju se operativni planovi i 

programi (izvedbeni planovi i programi) za pojedine skupine poslova. 

Operativne planove i programe, u smislu njihove realizacije, nadziru ravnatelj/ca, 

odgojiteljsko i upravno vijeće. 

 

Članak 8.  

 

Predškolski odgoj i naobrazba provode se u Vrtiću u skladu s  pedagoškom teorijom i 

praksom kroz sljedeće programe: 

-cjelodnevni program u trajanju od 6.00-17.30 sati 

-poludnevni program u trajanju od 7-12,00 sati. 

-predškola u trajanju 250 sati godišnje 

-igraonica 

 

 

Članak 9. 

 

Programi iz članka 2. razrađuju se  godišnjim planom odgojno- obrazovnog rada, zdravstvene 

zaštite, higijene i prehrane, socijalne skrbi i drugog što ostvaruje Vrtić u dogovoru s 

roditeljima djece. 

 

Članak 10. 

 

Programe Vrtića ostvaruju, u suradnji s roditeljima djece i ovisno o interesu djece, zaposlenici 

Vrtića:: -ravnatelj 

             -odgojitelji 

             -pomoćno osoblje. 

 Administrativno-računovodstvene poslove za Vrtić obavlja  računovodstveni servis. 

 

Članak 11. 

 

Ravnatelj Vrtića obavlja slijedeće poslove i zadatke: 

- zastupa i predstavlja Vrtić pred drugim organizacijama i organima 

-  vodi poslovanje, organizira i usklađuje proces rada i koordinira rad 

- Vrši raspored zaposlenika s jednog rada na drugi 

- Odgovoran je za zakonitost rada Vrtića (donošenje općih akata, rješenja, zaključaka) 

- Odgovoran je za materijalno -financijsko poslovanje Vrtića 

- Odgovoran je za realizaciju i unapređivanje odgojno –obrazovnog rada u Vrtiću 

- Predlaže poslovnu politiku Vrtića i mjere za njihovo provođenje 

- Izrađuje godišnji plan rada i Izvješće o realizaciji plana rada Vrtića 

- Uz neposrednu stručnu pomoć računovodstva priprema prijedlog Financijskog plana, 

zaključnog računa i izvješće o rezultatima rada i poslovanja. 

- Izdaje naloge zaposlenicima za izvršenje određenih zadataka ili poslova u skladu s 

aktima Vrtića 

- Osigurava uvjete za rad Upravnog vijeća, stručnih organa, komisija, 

- Sudjeluje u pripremanju sjednica Upravnog vijeća, stručnih organa, komisija, te  u 

radu istih, po potrebi 

- Poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića 



- Prima zaposlenike i druge stranke na njihov zahtjev 

- Surađuje s Osnivačem Vrtića, Županijskim uredom za prosvjetu i drugim 

predškolskim  ustanovama i organizacijama i institucijama sa kojima Vrtić ima 

poslovnu suradnju te s roditeljima 

- Obavlja i druge poslove  u svezi poslovanja Vrtića utvrđene Zakonom, Statutom i 

drugim općim aktima Vrtića 

- Donosi rješenja o zaduženju odgojitelja 

 

Članak 12. 

 

Odgojitelj obavlja slijedeće poslove i zadatke: 

- brine se o sigurnosti i zdravlju djece 

-obavlja prijem djece i organizira aktivnosti s njima 

 

-obavlja pripremu djece za obrok i nakon obroka 

 

-vodi pedagošku dokumentaciju, imenik djece, tromjesečni i tjedni plan rada, dnevnike 

rada te vrednovanje istih 

 

-realizira aktivnosti s djecom prema Godišnjem, tromjesečnom, tjednom, dnevnom 

planu rada (aktivnosti u sobi dnevnog boravka,na zraku, raznovrsne šetnje, posjete, izlete) 

 

-prikuplja, izrađuje didaktičke materijale za odgojno-obrazovni rad 

 

- vode računa i kontrolira ispravnost igrački i prateće opreme 

 

- uklanja sitne predmete koje bi mogli ugroziti sigurnost djece 

 

- u predviđenu knjigu opaski upisuju eventualne kvarove i nedostatke što je potrebno 

dati na uvid ravnateljici 

 

- informira roditelje o potencijalno opasnim predmetima koje djeca donose u vrtić te  

takve predmete spremaju na sigurno mjesto te ih po dolasku roditelja vraćaju 

 

- ukoliko dođe do manje ozljede djeteta (ogrebotina, ubod insekta, ugriz od strane drugog 

djeteta) odgojitelj je dužan procijeniti jačinu ozljede te ukoliko smatra da je potrebno 

kontaktirati roditelje treba to učiniti neposredno nakon sanacije ozljede 

 

- ukoliko odgojitelj procijeni da nije potrebno zvati roditelje, dužan je pričekati da roditelj 

dođe po dijete te ga informirati o događaju i jasno objasniti zašto nije smatrao da je potrebno 

roditelja zvati ranije 

- o nastaloj ozljedi odgojitelj je dužan sastaviti zapisnik te u njega unijeti vrijeme, mjesto i 

razlog nastanka ozljede, način na koji je odgojitelj postupio u situaciji i sanirao ozljedu, te 

ukoliko je kontaktirao roditelje potrebno je navesti vrijeme uspostavljanja kontakta 

 

- u slučaju većih ozljeda odgojitelj treba slijediti protokol o postupanju u slučaju ozljeda 

 

- organiziraju u suradnji s ravnateljicom roditeljske sastanke i individualne razgovore s  

roditeljima   

 



-kontinuirano surađuje sa stručnjacima, roditeljima i društvenom zajednicom 

-sudjeluje u radu stručnih aktiva i odgojiteljskog vijeća 

- vode računa o redovnom jednogodišnjem sanitarnom pregledu 

- sudjeluje na manifestacijama izvan prostora Vrtića 

- odlazi u šetnje, na izlete, te sudjeluje u svim aktivnostima izvan Vrtića 

- na posao dolazi u prikladnoj odjeći i obući 

 

Članak 13. 

Vrtić zapošljava jednu osobu na poslovima spremačice/ kuharice/servirke na puno radno 

vrijeme. Ovo se radno vrijeme dijeli na poslove kuharice/servirke i spremačice. 

 

Kao kuharica ova osoba obavlja sljedeće poslove i zadatke: 

-priprema obroke: zajutrak, doručak, ručak , užinu 

-pomaže kod serviranja obroka 

-posprema i održava posuđe, kuhinju nakon obroka 

-održava spremište hrane, kuhinjske aparate 

-vodi računa o potrebnim namirnicama, trajnosti namirnica, njihovim rokovima i 

pravilnom skladištenju na odgovarajućim temperaturama 

-zajedno s ravnateljicom i odgojiteljima predlaže jelovnik i stavlja na uvid roditeljima 

- odlazi u nabavku namirnica 

 

Kao servirka: - poslužuje hranu pazeći na sigurnost djece 

- pazi na sigurnost djece 

 

Kao spremačica: 

- vodi brigu o održavanju čistoće prostorija za boravak djece, sanitarija i ostalih pratećih 

prostorija, vanjskih površina i igrališta (košenje trave, zalijevanje trave i cvijeća, 

čišćenje snijega, redovno čišćenje prostora ispred Vrtića) 

- vodi brigu o raspremanju i spremanju ležaljki 

- obavlja dezinfekciju igračaka 

- provjerava stanje uređaja i opreme te nedostatke zapisuje u za to predviđenu knjigu 

opaski, kvarova i nedostataka. 

- brine se o ispravnosti igrački  

- odlazi na poštu, u trgovinu i na ostala mjesta izvan prostorija Vrtića po potrebi i na 

nalog ravnatelja 

 

Članak 14. 

 

Svi zaposlenici  su dužni i obvezni izvršavati usmene i pismene naloge ravnatelja bez odgode. 

Zaposlenicima u slučaju neizvršavanja obveza i radnih zadataka, ravnatelj može izreći 

disciplinsku mjeru. 

 

Članak 15. 

 

U odgojno- obrazovnom radu primjenjuju se najnovije metode iz predškolske odgojne teorije 

i prakse usklađen s humanističkom razvojnom koncepcijom, programskim usmjerenjem te 

uvažavajući prava i potrebe djece. U planiranju, programiranju i realizaciji vodi se računa o 

utjecaju na cjeloviti razvoj djece: psihomotorni, socio - emocionalni, spoznajni, govor, 

komunikaciju i stvaralaštvo i duhovni razvoj primjereno dobi određene skupine, te djece s 

posebnim potrebama (djece s teškoćama u razvoju, darovite djece). 



 

Članak 16. 

 

Djelatnost vrtića obavlja se u okviru petodnevnog tjedna od 6-00 – 17.00 sati. 

Djelatnost se može obavljati i subotom  ukoliko se to uklapa u organizaciju i ukoliko za to 

postoji potreba. Za vrijeme odgojno –obrazovnog rada djeca borave u okviru vrtića, a prema 

programu i planu rada , odgojno.-obrazovni rad može se provoditi i van prostora Vrtića 

(posjete, šetnje, izleti…) 

 

Članak 17. 

 

Radno vrijeme vrtića započinje u 6.00 sati a završava u 17.00 sati za redovni cjelodnevni 

program, a za poludnevni program od 7.00 sati do 12.00. Programi predškole integriran je u 

redovni rad Vrtića. Igraonica se održava dva puta tjedno u trajanju od dva sata.  

 

Članak 18. 

 

 Roditelji i skrbnici dužni su djecu Dovesti u Vrtić najkasnije do 9.00 sati, a odvesti ih iz 

Vrtića do najkasnije 17 sati. Ukoliko su roditelji i skrbnici spriječeni izvršavati obvezu iz  

stavka 1 ovog članka, dužni su potpisati suglasnost da druge osobe koje su oni ovlastili mogu 

njihovo dijete dovoditi i odvoditi iz Vrtića. Djeca koja dolaze u Vrtić moraju biti uredna, čista 

i zdrava. 

 

Članak 19. 

 

U prostor Vrtića nije dozvoljeno dovođenje životinja, osim u odgojno-edukativne svrhe, 

unošenje i konzumiranje alkohola, pušenje, unošenje nepoćudnog tiska niti ponašanje koje 

može djelovati štetno na odgoj i psihičku stabilnost djece.. 

 

Članak 20. 

 

Strane osobe mogu se dovoditi i dolaziti u Vrtić samo po odobrenju ravnatelja. 

 

 

 

 

Članak 21. 

 

Zaposlenici Vrtića dužni su se prema djeci koja borave u Vrtiću i njihovim roditeljima 

 odnositi s punom i dužnom pozornošću, pažljivo, ljubazno, odgovorno i s profesionalnim 

poštovanjem. Ukoliko ne mogu riješiti određena pitanja s roditeljima u okviru svojih 

ovlaštenja, zaposlenici su dužni s nastalom situacijom upoznati ravnateljicu. Sva pitanja koja 

nisu u djelokrugu rada odgojitelja, a mogu se pojaviti u kontaktu s roditeljima, dužna je riješiti 

ravnateljica.  

 

 

 

 

 

 



Članak 22. 

 

Prema imovini Vrtića, zaposlenici i osobe koje u njemu borave dužni su se odnositi  pažljivo. 

Raspoloživa sredstva Vrtića i druge pokretnine moraju se racionalno i svrsishodno koristiti. 

Uočeni kvar na instalacijama ili drugoj opremi mora se odmah prijaviti ravnatelju ili 

Osnivaču. 

 

Članak 23. 

 

Zaposlenici Vrtića dužni su dolaziti na posao prema utvrđenom rasporedu radnog vremena. 

Raspored radnog vremena utvrđuje ravnatelj. 

U okviru radnog vremena zaposlenici koriste stanku od 30 minuta u dogovoru s ravnateljem. 

Tijekom radnog vremena, zaposlenici su dužni koristiti adekvatnu zaštitnu odjeću i obuću. 

Zaposlenici moraju biti čisti i uredni, te imati čistu i urednu radnu obuću i odjeću. 

 

 

Članak 24. 

 

Protekom radnog vremena zaposlenici su dužni ostaviti uredne prostorije i radne materijale, 

zatvoriti prozore, isključiti aparate, provjeriti kupaonice, isključiti grijanje, spustiti roletne, u 

ljetno vrijeme prekriti pješčanik, sklopiti suncobrane, zaključati vrtnu kućicu, spremiti klupe i 

stolove ukoliko pada kiša, ugasiti svjetlo na dvorištu, zaključati vrata i zaključati dvorišna 

vrata.  

 

                                                                    Članak 25. 

 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Vrtića. 

 

Članak 26. 

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 

i načinu rada Dječjeg vrtića Medenjak od 26. rujna 2008. godine.  

 

 

 

U Vinkovcima, 23. svibnja 2014. 

 

 

                                                                               Predsjednik upravnog vijeća 

 

                                                                      ___________________________________ 

 

 


