
  
 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 601-02/21-04/1 

URBROJ: 2144/04-54-61-02-21-09 

Kršan, 26. veljače 2021. 

 
 

 

Temeljem članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Kockica Kršan, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockica Kršan  na 

svojoj 39.  sjednici održanoj dana 26. veljače 2021. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o prihvaćanju prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kockica Kršan 

 

 

I. 

Upravno vijeće na 39. redovnoj sjednici, održanoj 29. veljače 2021. godine, pod točkom 7. dnevnog reda, 

razmatralo je prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kockica Kršan. 

 

 

II. 

Jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju  prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića Kockica. 

 

 

III. 

Ova Odluka dostavlja se Osnivaču na davanje prethodne suglasnosti. 

 

IV. 

     Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Vrtića.  

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Upravno vijeće na 39. redovnoj sjednici, održanoj 29. veljače 2021. godine, pod točkom 7. dnevnog reda, 

razmatralo je prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kockica Kršan ( dalje u tekstu: 

Pravilnik). 

Zbog povećanja obima poslova uslijed proširenja djelatnosti, odnosno obavljanja djelatnosti u promijenjenim 

uvjetima za jednu odgojno - obrazovnu vrtićku skupinu djece  od navršene tri godine života do polaska u školu u 

trajanju od deset sati dnevno u područnom odjeljenju Potpićan, Upravno je vijeće pristupilo izmjeni Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kockica (KLASA: 601-01/17-01/5, URBROJ: 2144/04-05-17-7 od 

24. srpnja 2017. godine). U odnosu na trenutno važeći Pravilnik izmjene se odnose u sistematizaciji radnih mjesta 

kako slijedi: 

1. U skupini poslova unapređenja pedagoškog i stručnog rada predlaže se povećanje satnice pedagoga sa 

10 sati tjedno na 40 sati tjedno ( čl. 24. st.1.i st . 6. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Narodne 

novine 10/97,107/07,94/13,98/19, i čl.31. st 1. i st 7.  Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja 

i naobrazbe, Narodne novine 63/208)  

2. U skupini poslova unapređenja pedagoškog i stručnog rada predlaže se smanjenje satnice stručne 

suradnice edukacijsko rehabilitacijskog profila sa 30 sati tjedno na 20 sati tjedno ( čl. 24. st.1.i st . 6. Zakon 

o predškolskom odgoju i obrazovanju, Narodne novine 10/97,107/07,94/13,98/19) 

3. U skupini poslova odgoja i obrazovanja predlaže se izmjena u broju izvršitelja, odnosno 12 odgajatelja/ica 

umjesto dosadašnjih 10 izvršitelja/ica.u punom radnom vremenu ( čl.28. st 1.  Državnog pedagoškog 

standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, Narodne novine 63/208)  

4. U skupini financijsko – računovodstvenih poslova predlaže se uvrštenje radnog mjesta administrativno-

računovodstveni radnik/ca, broj izvršitelja : 1 (jedan), u punom radnom vremenu, uz uvjet najmanje srednje 

stručne spreme ekonomskog smjera ( čl.8. st.3. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti 

i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću , Narodne novine 133/1997).  

5. U skupini ostalih poslova predlaže se uvrštenje radnog mjesta pomoćni radnik/ca za njegu, skrb i pratnju, 

broj izvršitelja : prema potrebi – uz prethodnu suglasnost Osnivača, uz uvjet najmanje završene osnovne 



  
škole ( čl.8. st.8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih 

djelatnika u dječjem vrtiću , Narodne novine 133/1997)  

 

Ostali dijelovi Pravilnika ne mijenjaju se. 

 

Slijedom svega navedenoga pristupilo se donošenju prijedloga Pravilnika koji se kao u izreci ove Odluke dostavlja 

Osnivaču na davanje prethodne suglasnosti.  

 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA KOCKICA 

 

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

         Valdi Runko 

 

      

    

      

 

 

 

 

Dostaviti: 
1. Predsjedniku Općinskog vijeća, 

2. Općinskim vijećnicima, svima 
3. Uz KLASU:601-02/21-02/01 
4. Arhiva, ovdje.  

 


