Na temelju čl. 41. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN
br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 21. i 90. Statuta Dječjeg vrtića "Bistrac" Ogulin,
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Bistrac" Ogulin, uz prethodnu suglasnost Grada
Ogulina KLASA: _____________ URBROJ: _______________ , na sjednici
održanoj dana _________ 2018. godine, donijelo je

PRAVI LNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I
NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA „BISTRAC“ OGULIN
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“
Ogulin od 23. prosinca 2013. godine u članku 3. stavak 4. briše se.
Članak 2.
U članku 17. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:
3.
NAZIV
RADNOG MJESTA

ZDRAVSTVENI
VODITELJ/ICA

VRSTA I RAZINA OBRAZOVANJA

Sukladno čl.24. Zakona o
predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN
10/97,107/07,94/13.)

OSTALI UVJETI

- Jedna godina
radnog iskustva

BROJ
IZVRŠITELJA

1

- kontinuirano skrbi o stanju i unapređivanju higijensko-zdravstvenih uvjeta
rada u Vrtiću,
- vodi priručnu apoteku, vodi zdravstvenu kartoteku za svu djecu u Vrtiću,
- kontinuirano prati zdravstveno stanje djece i o tome izvještava roditelje,
- prati razvoj djece i vrši antropološka mjerenja,
- prati i usmjerava pravilnu raspodjelu obroka po odgojnim grupama,
vodeći računa o propisanim higijenskim uvjetima,
- kontrolira čistoću kuhinje, suđa i pribora za jelo,
- nadzire da li je osoblje zaposleno u kuhinji pravilno odjeveno, te da li se
poštuju propisi o zaštiti na radu i propisi o higijenskim uvjetima,
- sudjeluje u izradi jelovnika,
- izračunava kaloričnu vrijednost jelovnika,
- vodi računa o higijeni djece i osoblja Vrtića,
- skrbi o pravilnom postupku s nečistim rubljem, te o pravilnom pranju i
glačanju istoga,
- sudjeluje u organiziranju rada u jaslicama i praćenju ostvarivanja plana i
programa rada u tim objektima,
- organizira roditeljske skupove u jaslicama, kao i neophodna predavanja
za roditelje i skrbnike djece smještene u jaslicama,
- vrši nabavku i distribuciju dječjeg rublja, zaštitnih odijela i krevetnine, te

daje upute za rad krojačici,
- sudjeluje u izradi prijedloga programa i plana rada Vrtića,
- prisustvuje sjednicama odgojiteljskog vijeća unutar Vrtića,
- obavlja i druge zadaće iz djelokruga svog radnog mjesta po nalogu
ravnatelja,
Dosadašnje točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju točke 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.
Članak 3.
U članku 17. u točki 7. za radno mjesto “TAJNIK” vrsta i razina
obrazovanja mijenja se i glasi:
7.
NAZIV
RADNOG MJESTA

TAJNIK

VRSTA I RAZINA OBRAZOVANJA

OSTALI UVJETI

- sveučilišni diplomski studij pravne struke
- prediplomski sveučilišni studij ili stručni
studij upravne struke sukladno Pravilniku
o vrsti stručne spreme stručnih suradnika,
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u vrtiću (NN 133/97 i 94/13)

BROJ
IZVRŠITELJA

- Jedna godina
radnog iskustva

1

Članak 4.
Ove izmjene i dopune Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
stupaju na snagu i primjenjuje se danom donošenja i objave na oglasnoj ploči
Vrtića.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
________________
Gordana Puškarić
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči
Vrtića ______2018. i stupio je na snagu
______2018. godine.
RAVNATELJ
___________________
Ivanka Turković

