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Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ br. 10/97. 107/07 i 94/13 ) i članka 47. Statuta Vrtića ''Gustav Krklec'' Krapina, Upravno vijeće 

Vrtića „Gustav Krklec“ Krapina, uz prethodnu suglasnost osnivača Grada Krapine KLASA: 601-01/15-

01/0020 i URBROJ:2140/01-05-0502-15-4  od  9.7.2015. godine, na svojoj 11. sjednici održanoj 31. 

kolovoza 2015. godine donijelo je  

 

 

 

PRAVILNIK 

O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 

VRTIĆA „GUSTAV KRKLEC“ KRAPINA 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića ''Gustav Krklec“ Krapina (u daljnjem 

tekstu: Pravilnik) uređuje se: 

- unutarnje ustrojstvo i sistematizaciju poslova radnih mjesta, 

- uvjete koje radnici moraju ispunjavati za obavljanje poslova radnog mjesta, 

- uvjete probnog rada, 

- radna mjesta s posebnim ovlastima i odgovornostima, 

- druga pitanje od značenja za rad i obavljanje poslova koji proizlaze iz  djelatnosti Vrtića 

„Gustav Krklec“ Krapina (dalje u tekstu: Vrtić). 

 Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se na muške i 

ženske osobe. 

 

      Članak 2. 

 

Vrtić obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja kao javnu službu sukladno Zakonu o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), Državnim pedagoškim standardima 

predškolskog odgoja i naobrazbe i drugim propisima, te Statutu, Godišnjem planu i programu rada i 

drugim općim aktima Vrtića. 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 

 

 

Članak 3. 

 

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti 

programa poslova, kako bi se stvorili primjereni rezultati rada u procesu ranog i predškolskog odgoja 

djece, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa te rad Vrtića kao javne službe. 

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića u cilju 

ostvarivanja djelatnosti ranog i predškolskog odgoja. 
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Članak 4. 

 

Unutarnjim ustrojstvom uređuje se obavljanje odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih programa, 

stručno-pedagoškog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih 

poslova te njihova međusobna usklađenost. 

 

Članak 5. 

 

Dijelovi procesa rada u Vrtiću iz članka 4. ovog Pravilnika utvrđeni su Statutom Vrtića, a 

obuhvaćaju slijedeće skupine poslova: 

 

 1. Poslovi s posebnim ovlastima i odgovornostima 

 2. Odgojno-obrazovni poslovi, 

3. Administrativni poslovi, 

4. Pomoćni i tehnički poslovi. 

 

 

Članak 6. 

 

Unutar dijelova procesa rada iz  članka 5. ovoga Pravilnika utvrđuju se radna mjesta s određenim 

poslovima koji se kao stalan sadržaj rada jednog ili više radnika izdvajaju u okviru cjeline radnog 

procesa ne narušavajući njegovo jedinstvo. 

 

Članak 7. 

 

Broj izvršitelja za obavljanje određenih poslova radnih mjesta utvrđuje Upravno vijeće Vrtića 

za svaku pedagošku godinu planom potreba kadrova u okviru godišnjeg plana i programa rada Vrtića. 

 

III. POSLOVI KOJE DJEČJI VRTIĆ OBAVLJA KAO JAVNE OVLASTI  

 

Članak 8. 

 

Poslove upisa djece u Dječji vrtić obavlja Komisija za upis djece.  

Poslove davanja stručnih mišljenja obavljaju radnici kojima su ti poslovi povjereni sukladno ovom 

Pravilniku.  

Ostale poslove koje Dječji vrtić obavlja kao javne ovlasti obavlja ravnatelj.  

U poslovima koji se obavljaju kao javne ovlasti se postupa prema odredbama zakona kojim se uređuje 

opći upravni postupak.  

 

 

IV. NAZIVI RADNIH MJESTA, UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNIH 

MJESTA I OPIS POSLOVA  

 

Članak 9. 

 

Za obavljanje određenih poslova radnih mjesta radnici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete 

utvrđene zakonom i drugim propisima te ovim Pravilnikom.  
Svi radnici u Vrtiću moraju imati i posebnu zdravstvenu sposobnost koja se utvrđuje prije početka rada 

i povremeno u tijeku rada sukladno Zakonu i drugim propisima. 



4 
 

U Dječjem vrtić ne smije raditi osoba kod koje postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa 

sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.  
 

 

Članak 10. 
 

Za obavljanje djelatnosti Vrtića utvrđuju se  radna mjesta, broj izvršitelja, potrebna stručna 

sprema, posebni uvjeti te opis poslova za radnike raspoređene na radna mjesta prema skupinama poslova 

iz članka 5. ovog Pravilnika kako slijedi:  

 

 

 

1. POSLOVI  S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA 

 

 

1.1. 

Naziv radnog mjesta: RAVNATELJ 

Broj izvršitelja: 1 

Stručna sprema: Ispunjeni propisani uvjeti za obavljanje poslova odgojitelja ili stručnog suradnika 

Posebni uvjeti: 5 godina radnog iskustva  u djelatnosti predškolskog odgoja 

Opis poslova i popis zadaća: 

 

-  organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, 

-  predstavlja i zastupa Vrtić te odgovara za zakonitost rada Vrtića, 

-  predlaže godišnji Plan i program rada Vrtića, 

-  poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića 

- zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima, te 

institucijama s javnim ovlastima 

- sudjeluje u pripremi sjednice Upravnog vijeća, predlaže donošenje općih akata i odgovarajućih 

odluka, osigurava uvjete za rad Upravnog vijeća, 

-  provodi Odluke Upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća te drugih tijela Vrtića 

-  donosi odluke u svezi s radom i poslovanjem Vrtića iz svog djelokruga, 

- podnosi izvješće Upravnom vijeću, osnivaču i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju 

Vrtića, 

-  odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada zaposlenika Vrtića, 

-  osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Vrtića, 

- brine o stručnom obrazovanju i usavršavanju stručnih djelatnika Vrtića sukladno Zakonu i 

propisima  donesenih na temelju Zakona, prati stručnu literaturu, 

- odlučuje o raspoređivanju djelatnika na radno mjesto, o pravima i obvezama iz radnog odnosa 

te disciplinskoj odgovornosti djelatnika, 

-  potpisuje ugovore o radu i druge akte Vrtića, 

- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, Statutu, ovom Pravilniku i drugim općim aktima 

Vrtića. 
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2.ODGOJNO-OBRAZOVNI POSLOVI 

 

 

2.1. 

Naziv radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK PEDAGOG 

 

Broj izvršitelja: 1 

Stručna sprema: diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij pedagogije 
Posebni uvjeti: položen stručni ispit; probni rad maksimalno do 6 mjeseci 

Opis poslova i zadaća: 

 

 
- predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja 

i njihova cjeloživotnog obrazovanja; 

- ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju 

odgojno-obrazovnih problema;  

- sudjeluje u ostvarivanju individualnog programa s djecom koja imaju posebne potrebe,  
-  daje stručna mišljenja na zahtjev roditelja ili nadležnih tijela;  

- pomaže u pripremanju i sudjeluje u grupnim roditeljskim sastancima, obrađuje 

pedagoške tema na roditeljskim sastancima 

- surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima;  
- pomaže odgojno-obrazovnim radnicima u valorizaciji ostvarenih programskih zadataka 

- analizira prikupljene podatke o rezultatima u ostvarivanju osnova programa rada, 

sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o stanju i uspjehu u ostvarivanju njege i 

odgojno-obrazovnog procesa i drugih programa 

- prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada i predstavlja odgojno-obrazovni rad Dječjeg 

vrtića;  

- vodi pedagošku dokumentaciju, stručno se usavršava sukladno godišnjem i individualnom 

planu usavršavanja;  

- sudjeluje u organizaciji i provođenju prijema novoupisane djece; izradi rasporeda djece 

po odgojnim skupinama, 

- sudjeluje u planiranju i programiranju njege, odgojno obrazovnog rada u pojedinim 

programima za pojedine grupe,  u izradi planova i programa proslava i svečanosti 
- vodi brigu o nabavi i raspodjeli pedagoškog i didaktičkog materijala odgovara za didaktička 

sredstva, biblioteku vrtića, audio-video opremu; 

- izrađuje pedagoška statistička izvješća; 

- vodi pedagošku knjižnicu i brine o stalnoj dopuni pedagoške literature; 
- sudjeluje i/ili samostalno provodi interne oblike stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih 

djelatnika; 

- stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje 

cjeloviti odgojno-obrazovni proces; 

- predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada; 

- pridonosi razvoju timskoga rada u Dječjem vrtiću; 
- odgovora za pravovremenu i kvalitetnu realizaciju odgojnih zadataka planiranih godišnjim 

planom rada Vrtića, vezanih za rad pedagoga, te za provjerenu mu imovinu i sredstva kojima se služi u 

radu. 

- obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja. 
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2.2. 

Naziv radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG 

 

Broj izvršitelja: 1 

Stručna sprema: diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij psihologije.  
Posebni uvjeti: položen stručni ispit; probni rad maksimalno do 6 mjeseci 

Opis poslova i zadaća: 

 

 
- prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta, postavlja razvojne zadaće i 

skrbi se o psihičkom zdravlju djece; 
- sudjeluje u organizaciji, provođenju i praćenju odgovarajućih mjera s posebnim potrebama: 

opservacija, integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program predškolskog odgoja, 

- daje stručna mišljenja na zahtjev roditelja ili nadležnih tijela, sudjeluje u prepoznavanju 

djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djece s teškoćama i darovite djece) i 

promišljanju razvojnih zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima 
- uključuje roditelje u tretman djeteta s posebnim potrebama (prema individualnom programu) 

i praćenje poduzetih mjera, 

- svojim djelovanjem pridonosi razvoju timskog rada u Dječjem vrtiću;  

- sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava; 

- radi s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i njihovim roditeljima na 

emocionalno-psihološkome snaženju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta; 

- definira kriterije i načine praćenja razvoja djece u grupi koje obavljaju odgojno 

obrazovni zaposlenici (prema potrebi dobi djece u područjima razvoja, te pruža pomoć u 

redovnom radu sa djecom, daje prijedloge za rad sa skupinom ili pojedinom djecom), 
- sudjeluje u radu vezanom za upis djece u formiranju odgojnih skupina (sastav djece, odgojno 

obrazovni zaposlenici za pojedinu skupinu i sl.) 

- sudjeluje u planiranju procesa njege i odgoja; 

- obavlja raspored odgojno obrazovnih zaposlenika u tijeku godine za kraću odsutnost s posla 

po potrebi zamjenjuje odgojno obrazovnog zaposlenika u skupini (više zaposlenika na bolovanju, 

godišnji odmor, i sl. iznimne potrebe), 

- sudjeluje u utvrđivanju rasporeda i organizacije dnevnih aktivnosti za potrebe jedne skupine, 

prati i poduzima mjere, 

- sudjeluje u organiziranju, provođenju i praćenju svih oblika internog stručnog 

usavršavanja odgojno obrazovnih zaposlenika, osobito u području psihologije i drugim bliskim 

područjima 
- izrađuje evidenciju i vodi dokumentaciju o praćenju razvoja djece, koje obavljaju odgojno 

obrazovni zaposlenici i psiholog o poduzetim mjerama i rezultatima, 

- sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada Vrtića, projekata, godišnjih izvješća, mjesečnog i 

tjednog plana, te evidencije rada psihologa, 

- radi u stručnim i drugim organima vrtića, 

- obavlja poslove prijepisa i umnožavanja unutar djelokruga rada, 

- odgovoran za pravovremenu i kvalitetnu realizaciju odgojnih zadataka planiranih godišnjim 

planom rada Vrtića, vezanih za rad psihologa, te za provjerenu mu imovinu i sredstva kojima se služi u 

radu, 

- obavlja i druge poslove radnog mjesta po nalogu ravnatelja. 
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2.3. 

Naziv radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK  REHABILITATOR 

 

Broj izvršitelja: 1 

Stručna sprema: diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij edukacijske 

rehabilitacije (defektologije).  
Posebni uvjeti: položen stručni ispit; probni rad maksimalno do 6 mjeseci 

Opis poslova i zadaća: 

- sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada Vrtića, 

- sudjeluje u otkrivanju, identifikaciji i utvrđivanju, te razvrstavanju u grupe s teškoćama 

vida, sluha, govora i tjelesno invalidne djece i djece smanjenih intelektualnih mogućnosti, 

te djece oštećena govora i sluha, 

-  sudjeluje sa odgojiteljima u izradi individualnog (prilagođenog) programa rada za djecu s 

teškoćama u razvoju, 

- zajedno s ostalim članovim stručnog tima, sudjeluje u radu vezanom za upis djece, te 

razvrstavanja djece s teškoćama u razvoju u odgojne skupine, 

- ostvaruje neposredan rad s djecom u odgojnoj skupini u kojoj  su djeca integrirana, 

- pruža stručnu pomoć u primjeni specifičnih pomagala i didaktičkog materijala, 

- prati inovacije i primjenjuje ih u procesu njege, odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u 

razvoju, 

- pruža stručnu pomoć odgojiteljima i sudjeluje u organiziranju odgovarajućih oblika  

stručnog usavršavanja odgojitelja i drugih zaposlenika u vrtiću, 

- upoznaje roditelje-staratelje s vrstom i stupnjem teškoće u razvoju, te daje stručne upute za 

rad s djecom na otklanjaju i ublažavanju posljedica teškoće, 

- sudjeluje u edukaciji roditelja putem individualnog i grupnog rada s roditeljima i drugim 

osobama koje se brinu za dijete, obilazi djecu u obitelji po dogovoru s roditeljima-

starateljem, 

- sudjeluje u ostvarivanju programa permanentnog stručnog usavršavanja, 

- radi u stručnim i drugim organima vrtića, 

- radi na zadacima vođenja dokumentacije i evidencije (o djeci, o realizaciji pojedinih 

zadataka, svog programa rada u cjelini i dr.), 

- surađuje s posebnim organizacijama  te drugim institucijama za tretman djece s teškoćama 

u razvoju, 

- po potrebi zamjenjuje odgojno obrazovne zaposlenike u grupi (više zaposlenika na 

bolovanju, godišnji odmor, u izuzetnim slučajevima), 

- obavlja poslove prijepisa i umnožavanja unutar svog djelokruga rada, 

- odgovora za pravovremenu i kvalitetnu realizaciju odgojnih zadataka planiranih godišnjim 

planom rada Vrtića, te za provjerenu mu imovinu i sredstva kojima se služi u radu, 

- prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-

rehabilitacijskih znanosti,  

- unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanje djece s teškoćama u zajednicu, 

- obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i temeljem odluke Upravnog vijeća. 
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2.4. 

Naziv radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK LOGOPED 

 

Broj izvršitelja: 1 

Stručna sprema: diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij logopedije.  
Posebni uvjeti: položen stručni ispit; probni rad maksimalno do 6 mjeseci 

Opis poslova i zadaća:  

 

Logoped je stručna osoba edukacijsko rehabilitacijskog profila koja pomaže djeci u razvijanju 

komunikacijskih vještina. Logoped se u vrtiću bavi: 

 

- prevencijom, otkrivanjem i dijagnosticiranjem govorno jezičnih i komunikacijskih 

poremećaja, 

- provođenjem individualnih inicijalnih intervjua za upis, 

- upućivanjem na dodatne (vanjske ) obrade, 

- terapijom govorno jezičnih komunikacijskih poremećaja, 

- praćenjem djece s faktorima rizika nastanka poremećaja ( prikupljanje i vođenje 

dokumentacije, opservacije u skupini, izrada individualiziranih odgojno obrazovnih 

planova), 

- savjetodavnim radom s roditeljima ( individualni sastanci/roditeljski 

sastanci/literatura/leci), 

- edukacijom i suradnjom roditelja kroz radionice i radne sastanke  (načini poticanja govorno 

jezične komunikacije, specifičnosti poremećaja, integracija djece s teškoćama u razvoju u 

redoviti odgojno obrazovni sustav i sl.), 

- obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i temeljem odluke Upravnog vijeća.  

 

 

 

2.5. 

Naziv radnog mjesta: GLAVNA MEDICINSKA SESTRA 

 

Broj izvršitelja: 1 

Stručna sprema: preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim 

je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba 

koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.  
 

Posebni uvjeti: položen stručni ispit; probni rad 90 dana 

Opis poslova i zadaća:  

 
- radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, 

ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka; 

- provodi sve preventivne zdravstvene mjere za očuvanje zdravlja djece; koordinira 

provođenje zdravstvene zaštite djece u Dječjem vrtiću sa zdravstvenim ustanovama; provodi 

zdravstveni odgoj djece; u suradnji sa liječnikom radi na ranom otkrivanju zdravstvenih problema 

djece;  

- organizira i prati rad radnika koji rade na pomoćno-tehničkim poslovima;  

- provodi nadzor nad sanitarno-higijenskim uvjetima i održavanjem čistoće u prostorijama 

za pripremu hrane te unutarnjeg i vanjskog prostora u kojem borave djeca;  
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- provodi nadzor nad mikroklimatskim uvjetima; vodi brigu o mjerama dezinsekcije i 

deratizacije; -kontrolira ispravnost rada kuhinje, kvalitetu hrane i svježinu namirnica;  

- provodi redovne kontrole prema epidemiološkoj indikaciji 
- sudjeluje u izradi jelovnika za potrebe djece;  

- sudjeluje u praćenju utjecaja prehrane na rast, razvoj i zdravlje djece,  
-vodi zdravstvenu dokumentaciju te sastavlja potrebne izvještaje i analize o zdravstvenom 

stanju djece;  

- pruža prvu pomoć do konačne obrade; 

- vodi nadzor nad redovitim pregledima osoblja, naročito osoba koje rade s hranom;  

- prati epidemiološku situaciju i provodi protuepidemijske mjere; vodi brigu o nabavi 

sanitetskog materijala, lijekova, sredstava za dezinfekciju i čišćenje te priručnu apoteku;  

- obavlja poslove zaštite na radu;  

- sudjeluje u organizaciji i provođenju prijema novoupisane djece;  

- stručno se usavršava sukladno godišnjem i individualnom planu usavršavanja 

- surađuje s različitim sudionicima u svezi provođenja zdravstvene zaštite u Vrtiću, 

organizira stručnog usavršavanje djelatnika koji obavljaju tehničke poslove (higijenski 

minimum), vodi satnicu tehničkih djelatnika 
- odgovara za kvalitetu i kvantitetu prehrane, te za mikrobiološku ispravnost,  za higijenu 

kuhinje kao i cijelog objekta, za redovito provođenje sanitarnih pregleda djelatnika, za ispravnost rada 

u kuhinji i higijenu vanjskog prostora, 

- obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i temeljem odluke Upravnog vijeća. 

 

2.6. 

 

Naziv radnog mjesta: ODGOJITELJ  DJECE OD NAVRŠENIH ŠEST MJESECI ŽIVOTA DO   

POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU 

 

Broj izvršitelja: 18 

Stručna sprema: preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno 

studij odgovarajuće vrste  kojim je stečena viša  stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i 

osoba koja je završila  sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.  
Posebni uvjeti: položen stručni ispit 

 

Opis poslova i zadaća:  

- pravovremeno planiranje, programiranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada u 

dogovoreni razdobljima. Prikupljanje, izrađivanje i održavanje sredstava za rad s djecom te vođenje 

brige o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti, 

- radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj 

svakoga djeteta prema njegovim sposobnostima. Vođenje dokumentacije o djeci i radu te zadovoljavanje 

stručnih zahtjeva u organizaciji i unapređenju odgojno obrazovnog procesa, 

- surađuje s roditeljima: individualni razgovori, suradnja putem ''kutića roditelja'', pisani 

materijali, roditeljski sastanci, 

- neposredni rad s djecom: individualni rad s djecom i rad u manjim skupinama, 

- stručno usavršavanje: ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja, ostvarivanje 

plana kolektivnog stručnog usavršavanja (interni stručni aktivi, savjetovanja, seminari, radne skupine), 

individualna suradnja sa stručnim timom (radni dogovori, analize, osvrti), praćenje i korištenje stručne 

literature i periodike, 

- prisustvovanje i rad u odgajateljskom vijeću, 

- odgovoran je za provedbu programa rada s djecom u odgojnoj skupini kao i za opremu i 

didaktička sredstva kojima se koristi u radu. 
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3. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 

 

3.1. 

Naziv radnog mjesta: TAJNIK 

 

Broj izvršitelja: 1 

Stručna sprema: - VŠS ili VSS  upravnog ili pravnog usmjerenja 

Posebni uvjeti: položen stručni ispit, poznavanje rada na osobnom računalu, probni rad 90 dana 

Opis poslova i zadaća:  

 

- kontinuirano praćenje i proučavanje zakona i ostalih propisa, izrada nacrta prijedloga, te 

prijedloga općih akata (Statuta, Pravilnika, Poslovnika i sl.) kao i nacrta prijedloga izmjena i dopuna 

svih općih akata, iniciranje i organiziranje procedure njihova donošenja, sudjelovanje u izradi godišnjeg 

plana i programa rada, te izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada  te u organizaciji njihova 

usvajanja, po ovlaštenju ili punomoći ravnatelja zastupa Vrtić, pred nadležnim ili sudskim organima, 

organizira i priprema materijale za provođenje postupaka transformacije Vrtića, te vrši prijavu nastalih 

promjena u svim nadležnim institucijama, izrađuje tekstove ugovora, rješenja, odluka i ostalih 

pojedinačnih akata. 

- organizira i priprema materijale za provođenje referenduma i ostalih akata osobnog 

izvještavanja, u skladu sa zakonom, obavlja stručne poslove za Komisiju za prijem djece. 

- obavlja kadrovske poslove  i poslove iz radnih odnosa: objave natječaja i oglašavanje 

slobodnih radnih mjesta, u svezi s tim, kontinuirana suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, 

vođenje matične knjige zaposlenih djelatnika, prijave, odjave djelatnika, zaprimanje molbi i ostale 

dokumentacije na oglašena ili natječajem objavljena slobodna radna mjesta, priprema dokumentaciju i 

vođenje poslova oko prijema djelatnika u radni odnos, te odjava djelatnika prilikom odlaska iz radne 

organizacije (mirovina, prijevremena, starosna, invalidska i dr.), izdavanje odgovarajućih odluka i 

rješenja, vođenje personalnih dosjea djelatnika, te obavljanje poslova kod provođenja natječaja za izbor 

ravnatelja (raspisivanje natječaja, zaprimanje molbi, priprema i stručno pomaže tijelima koji odlučuju o 

izboru ravnatelja, te dostavlja kompletirani materijal na suglasnost nadležnom tijelu). 

- sudjeluje u izradi plana korištenja godišnjih odmora djelatnika, evidencije nazočnosti svih 

djelatnika, izdaja potvrde u svezi s radom i radnim odnosima, odluka tijela upravljanja. 

- organizacija i priprema materijala za provođenje izbora tijela upravljanja i komisija u skladu 

sa zakonom. Inicira i u dogovoru s ravnateljem i predsjednikom Upravnog vijeća, organizira sjednice 

Upravnog vijeća i drugih tijela, priprema materijale za sjednicu Upravnog vijeća, komisija i radnih 

skupina i sl., 

- sudjeluje u izradi i izrađuje statističke i druge slične izvješća za vanjske organe (osim 

pedagoških i financijskih).  

- prima stranke i pruža im stručnu pomoć u svezi ostvarivanja prava u okviru djelatnosti vrtića, 

priprema materijale i dokumentaciju za nadzor inspekcijskih organa i o tome izvješćuje Upravno vijeće, 

obavlja konzultacije i organizira realizaciju s ravnateljem dogovorenih aktivnosti u svezi poslovanja 

Vrtića i o tome izvješćuje ravnatelja, surađuje s nadležnim organima za obrazovanje i upravu, vodi 

poslove oko osiguranja,  u suradnji s kuharicom vrši narudžbu živežnih namirnica, kontrolira količinu i 

kvalitetu robe kod preuzimanja, izdaje dnevno potrebne živežne namirnice, s domarom dogovara i 

organizira popravke, zaprima i raspoređuje poštu, organizira nabavu kancelarijskog materijala, izdaje 

potrošni materijal, sredstva za čišćenje i pranje i papirnatu konfekciju, organizira umnožavanje 

materijala, obavlja prijepis. 
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- proučavanje pravne literature, stručnih publikacija i časopisa, prisustvuje savjetovanjima i 

seminarima, konzultacijama i stručnim aktivima tajnika, 

- odgovara za pravovremeno obavljanje pravnih poslova, kadrovskih rokova, ažurnost općih 

akata, kontinuirano i pravovremeno obavljanje svih zadataka. 

 

 

 

 

3.2. 

Naziv radnog mjesta: VODITELJ RAČUNOVODSTVA I ADMINISTRATIVNO -

RAČUNOVODSTVENI  RADNIK 

 

Broj izvršitelja: 1 

Stručna sprema: - VŠS ili VSS  ekonomskog usmjerenja 

Posebni uvjeti: 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na osobnom računalu, probni rad 90 dana 

Opis poslova i zadaća:  

 

- organizira rad u računovodstvu uz poštivanje rokova važnih za financijsko poslovanje, 

priprema materijale za ravnatelja i Upravno vijeće, prati i usklađuje rad računovodstva sa zakonskim 

propisima, surađuje s nadležnim organima za predškolski odgoj, organizira izvršavanje poslova u 

računovodstvu, raspored izvršenja poslova na inventurama te čuvanju i arhiviranju. 

- obavlja računovodstvene poslove: knjiženje financijske dokumentacije po pojedinom 

dokumentu, izrađuje periodične obračune, zaključne račune i financijski plan, statistička izvješća, 

obračunava plaće djelatnika, doprinose, poreze i prireze i knjiži iste. Obračunava bolovanja djelatnika i 

vrši obustavu kredita djelatnika, izdaje potvrde o plaći djelatnika, obračunava amortizaciju i 

revalorizaciju osnovnih sredstava, obračunava godišnje otpise vrijednosti sitnog inventara, vodi 

financijsku dokumentaciju i dostavlja nadležnim organima, vrši obračun  za roditelje-korisnike usluga 

vrtića, vodi brigu o uplatnicama, šalje opomene roditeljima radi neplaćanja vrtića, prikuplja potvrde o 

prihodima roditelja za djecu korisnika vrtića, vodi evidenciju upisa i ispisa djece iz vrtića. 

- vodi blagajničko poslovanje: preuzima i izdaje gotov novac i vodi blagajnički dnevnik, 

utvrđuje pravilnosti blagajničkog dokumenta te utvrđuje blagajnički saldo s gotovim novcem u blagajni, 

ispostavlja putne naloge, dokumente za dječji doplatak i sve dokumente u svezi plaća djelatnika, vodi 

knjigu ulaznih i izlaznih računa, vrši plaćanje dobavljačima. 

- proučava stručnu literaturu, prisustvovanje savjetovanjima, seminarima, prati zakonske 

propise vezane uz financijsko poslovanje i računovodstvo. 

- odgovara za zakonito i pravovremeno poslovanje računovodstva, odgovara za dokumentaciju 

računovodstva, odgovara za novac u blagajni, za zakonitost i pravovremenost obavljanja poslova 

materijalnog knjigovodstva i blagajničkog poslovanja. 
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4. POMOĆNI I TEHNIČKI POSLOVI 

 

 

4.1. 

Naziv radnog mjesta: GLAVNA KUHARICA 

 

Broj izvršitelja: 1 

Stručna sprema: SSS, VKV kuhar 

Posebni uvjeti: 3 godina radnog iskustva,  probni rad 90 dana 

Opis poslova i zadaća:  

 

- obavlja poslove organizacije rada u kuhinji: organizira i prati rad u kuhinji, svakodnevno prima 

i provjerava kakvoću živežnih namirnica, određuje i raspoređuje količinski namirnice, prema jelovniku 

i broju djece, sudjeluje u sastavljanju jelovnika, odgovara za utrošak pojedinih namirnica, utvrđenom 

normativu, kalorične vrijednosti obroka u odnosu na životnu dob djece, pazi na higijenu u kuhinji, 

priručnom skladištu i posuđu za prijevoz hrane, vodi brigu o pravovremenoj nabavci dotrajalog i 

uništenog suđa i pribora, obavlja mjesečnu inventuru posuđa, pribora i živežnih namirnica, vodi brigu o 

pravilnom uskladištenju robe. 

- sudjeluje u svim glavnim fazama pri kuhanju, sudjeluje u raspoređivanju hrane po skupinama 

i objektima, stručnim nadzorom pomaže drugim radnicima u kuhinji prilikom obavljanja pomoćnih 

poslova. 

- kontinuirano brine i nadzire korištenje mjere zaštite na radu i kontrolira utrošak sredstava za 

pranje i čišćenje, dezinfekciju, te utrošak radnog vremena djelatnika u kuhinji. 

- obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja koji ulaze u opis posla. 

- odgovara za organizaciju rada u kuhinji, za pravovremeno i kvalitetno pripremanje hrane, za 

kvalitetu i kvantitetu hrane, za mikrobiološku ispravnost hrane, za pravovremeno serviranje obroka, za 

provođenje mjere zaštite na radu i protupožarne zaštite, za inventar u kuhinji. 

 

 

 

4.2. 

Naziv radnog mjesta: POMOĆNA KUHARICA-Servirka 

 

Broj izvršitelja: 2 

Stručna sprema: KV, kuhar, NKV 

Posebni uvjeti:  probni rad 90 dana 

Opis poslova i zadaća:  

 

- obavlja pomoćne poslove u pripremi hrane: prema danim uputama obavlja sve pomoćne 

poslove u preuzimanju, čišćenju i pripremanju namirnica za kuhanje i dovršavanje jela, obavlja prema 

danim uputama pomoćne poslove serviranja jela, pomaže pri raspoređivanju obroka po skupinama 

(objektima), pere i dezinficira pribor za jelo i cjelokupni prostor kuhinje, odlaže sav otpad u za to 

predviđeni prostor, obavlja i druge pomoćne poslove po nalogu kuharice i ravnatelja. 

- odgovara za pravovremeno i uredno obavljanje pomoćnih poslova u kuhinji u kuhinjski 

inventar. 
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4.3. 

Naziv radnog mjesta: DOMAR-LOŽAČ 

 

Broj izvršitelja: 1 

Stručna sprema: SSS, KV, VKV bravar, kovinotokar, električar, stolar, vodoinstalater 

Posebni uvjeti: ispit za ložača centralnog grijanja, 1 godina radnog iskustva,  probni rad 90 dana 

Opis poslova i zadaća:  

 

- obavlja poslove loženja: svakodnevno nadzire funkcioniranje postrojenja i instalacija 

centralnog grijanja, održava optimalnu temperaturu objektu, vrši održavanje uređaja za loženje u svim 

objektima, redovno čišćenje instalacija centralnog grijanja, nabavlja potrebit materijal, održava čistoću 

postrojenja i kotlovnice. 

- obavlja poslove domara: održava u ispravnom stanju cjelokupni inventar (zgrade, osnovna 

sredstva, didaktički materijal, sitni inventar) kontrolira i popravlja sanitarno-higijenske uređaje, nabavlja 

pribor i materijal za održavanje zgrade i inventara, popravlja, održava i boji sprave, boji oštećene zidove, 

zamjenjuje oštećena stakla, održava vanjske površine i igralište, te ograde, vrši zamjenu pijeska u 

pješčanicima, redovito vrši kontrolu ispravnosti i popravaka opreme na igralištu, održava čistoću prilaza 

objektima u zimskim mjesecima, naručuje servis za veće popravke, brine o popravcima aparata i vodi 

evidenciju o njihovoj ispravnosti, redovito obilazi objekte i utvrđuje eventualne kvarove, te ih u okviru 

svojih mogućnosti otklanja, obavlja poslove prijevoza za potrebe vrtića. 

- obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, 

- odgovara za ispravno održavanje objekta, inventara, instalacija, prilaza objektima, vanjskog 

prostora, te provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite. 

 

4.4. 

Naziv radnog mjesta: SPREMAČICA 

 

Broj izvršitelja: 3 

Stručna sprema: NKV, osnovna škola 

Posebni uvjeti: probni rad 90 dana 

Opis poslova i zadaća:  

 

 

- obavlja poslove čišćenja i pranja: svakodnevno obavlja poslove čišćenja, higijene prostora u 

kojima borave djeca, po pozivu odgajatelja pomaže kod izvanrednih okolnosti (povraćanje djece i sl.), 

održava čistoću hodnika, ostalih prostora u objektu, čišćenje i premazivanje zaštitnim sredstvima 

pokućstva, pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova, svakodnevno čišćenje tepiha i prostirača, 

svakodnevno čišćenje vrata, prozora, rasvjetnih tijela, pranje i postavljanje zavjesa, redovito 

presvlačenje dječje posteljine, stavljanje i raspremanje ležaljki, pranje i dezinfekcija pokućstva i 

prostorija, zaključavanje ulaza u Vrtić, brine o čistoći i urednosti prostora uprave Vrtića, vodi brigu o 

opskrbljenosti WC papirom, ručnicima i sapunom u sanitarnim prostorima Vrtića. 

- obavlja i ostale poslove: čišćenje stolova nakon obroka, obavlja poslove vezane uz rad u 

praonici  (sakupljanje prljavog rublja, glačanje, dostava čistog rublja u odgojne skupine), 

-odgovara za čistoću vanjskih i unutarnjih prostora, odgovara za povjerene strojeve za čišćenje, za 

racionalno korištenje i trošenje sredstava za čišćenje i ekonomično korištenje potrošnog materijala, 

odgovara za ekonomično korištenje potrošnog materijala, odgovara za: perilicu, sušilicu i stroj za 

peglanje, odgovara za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara. 
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 11. 

 

Radnici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme koji ne ispunjavaju ovim Pravilnikom 

propisane uvjete stupnja ili vrste stručne spreme za obavljanje poslova i radnih mjesta na kojima su 

zatečeni danom stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju obavljanje tih poslova, ako po zakonu 

nije drugačije određeno. 

 

Članak 12. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti: 

 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića ''Gustav Krklec'' Krapina od 

8.10.1998.godine, KLASA: 601-01/98-05/118 i URBROJ: 380-01-08-5 i sve izmjene i dopune donesene 

do dana prihvaćanja ovog Pravilnika.  

 

 

 

Članak 13. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog  dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića. 

 

 

KLASA:601-01/15-01/10 

URBROJ:2140-37-02-15-01 

Krapina,  31.8. 2015. 

 

      Predsjednik Upravnog vijeća: 

              Mladen Gregurović 

       

      ___________________________ 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Vrtića 1.9. 2015. 

 

 

 

       Ravnateljica: 

       Ksenija Ostojić 

        

       ___________________________ 

 

 

   


