
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 

94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Metković, 

uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Metkovića KLASA: 601-02/19-01/03 

URBROJ: 2148/01-03-19-2 od 24.travnja 2019. godine,  na sjednici održanoj 25.travnja 2019. 

godine donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I 

NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA METKOVIĆ 

  

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Metković Klasa:, 601-02/17-

05/07  Ur.broj: 2117-107-02-17-1 od 03.11.2017. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 5. 

stavak 2. iza točke 6. dodaju se točke 7., 8., i 9. koje glase: “                                                                  

• Redoviti 10-satni program produženi i smjenski 6,30 – 20,00 sati 

• Program za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (poludnevni) 

• Kratki program 3-satni “ 

 

U stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:“ 

• Redoviti 5,5-satni program (poludnevni popodnevni boravak) u vremenu od 13,00 – 

18,30 sati“, 

 a iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi: „  

• Kratki program 3-satni“ 

 

Članak 2. 

U članku 8. stavku 1. iza riječi :“stručni suradnici,“ dodaje se riječ:“kineziolog“. 

 

Članak 3. 

U članku 19. stavku 2. iza riječi: „logoped,“ dodaju se riječi:“edukator-rehabilitator), 

kineziolog“. 

Članak 4. 

U članku 23. iza točke 1.5.  dodaju se točke  1.6. i 1.7. koje glase: 

 

„Naziv skupine poslova: 1. Odgojno-obrazovni poslovi 

Naziv radnog mjesta: 1.6. Edukator-rehabilitator 

Broj radnika-izvršitelja: 1 

 

 

 



 

Uvjeti:  

- visoka stručna sprema, odnosno završen diplomski sveučilišni studij, odnosno 

magistar struke 

- magistar edukacijske rehabilitacije 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta  

- da nije pravomoćno osuđivana i kažnjavana za djela iz članka 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju 

- položen stručni ispit 

- 1 godina iskustva na  srodnim poslovima 

Opis poslova: 

- radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece 

- utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale 

suradnike i roditelje 

- stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića. 

- u suradnji s odgojiteljima, stručnim timom (i roditeljima) utvrđuje najprimjerenije 

metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuje u svome radu 

- surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim 

čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. 

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

edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti 

- unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu. 

- surađuje s obitelji korisnika, s ostalim osobama u okruženju korisnika, s 

interdisciplinarnim timovima itd.  

- priprema, vodi i evaluira sociopedagoške projekte i obavlja analitičko-istraživački rad 

za potrebe prakse 

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

edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti. 

- obavlja sve druge poslove prema Godišnjem planu i programu rada 

- sudjeluje u organizaciji i provođenju studentske prakse te surađuje s pripravnicima na 

ostvarivanju pripravničkog staža 

- prema potrebi obavlja i druge poslove u vezi s odgojno – obrazovnim radom po nalogu 

ravnatelja 

- za svoj rad odgovara ravnatelju“ 

 

 „Naziv skupine poslova: 1. Odgojno-obrazovni poslovi 

Naziv radnog mjesta: 1.7. Kineziolog 

Broj radnika-izvršitelja: 1 

 

Uvjeti: 

- visoka stručna sprema, odnosno završen diplomski sveučilišni studij, odnosno magistar 

struke 

- magistar kineziologije 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta 



 

- da nije pravomoćno osuđivana i kažnjavana za djela iz članka 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju 

- položen stručni ispit 

- 1 godina iskustva na  srodnim poslovima 

 

  Opis poslova:  

- predlaže i ostvaruje Godišnji plan i program rada Vrtića iz svog djelokruga te izrađuje 

izvješća o njegovom izvršenju 

- izrada, praćenje i vrednovanje planova i programa integriranog sportskog programa 

- organiziranje, provedba i vrednovanje integriranog sportskog programa 

- neposredan rad s djecom sukladno programu integriranog sportskog programa  

- vođenje stručne dokumentacije 

- utvrđuje specifične potrebe djece i radi s njima u okviru ciljeva i zadaća programa 

- u suradnji s odgojiteljem izrađuje posebne programe za djecu sa većim teškoćama u 

razvoju 

- u suradnji s odgojiteljima, stručnim timom (i roditeljima) utvrđuju najprimjerenije 

metode rada za svaku pojedinu skupinu i pojedino dijete ukoliko za to postoje potrebe 

te ih primjenjuju u svome radu. 

- surađuje sa zdravstvenim voditeljem i usklađuje ritam integriranog sportskog programa 

s dnevnim ritmom 

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

sportskog programa -sudjelovanje  u pružanju pomoći u organiziranju i provođenju  

individualnog i skupnog rada s roditeljima ili drugim osobama koje se brinu za dijete 

- stručno usavršavanje  u okviru organizacije odgoja i obrazovanja, rad u stručnim 

komisijama, prisustvovanje seminarima  

- ostali poslovi s područja svoje struke“ 

 

Iza točke 2.11.  dodaje se točka 2.12. koja glasi: 

„Naziv skupine poslova: 2. Ostali poslovi (administrativno-tehnički i pomoćni poslovi) 

Naziv radnog mjesta: 2.12. Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju 

Uvjeti:  

- SSS, NSS 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova  

- ostali uvjeti propisani zakonom  

Opis poslova:  

- preuzima i predaje djecu odgojiteljima odnosno roditeljima 

- obavlja poslove njege i skrbi djece 

- pomaže kod prijema i raspodjele obroka  

- hrani djecu 

- presvlači djecu i mijenja posteljinu po potrebi 

- po potrebi vodi brigu o odgovarajućem smještaju djece u vozilo 



 

- pomaže u održavanju higijene i dezinficiranju igračaka i opreme  

- čisti i održava prostorije odgojno-obrazovne skupine 

- obavlja sve ostale poslove po nalogu ravnatelja  

- za svoj rad odgovoran je ravnatelju i Osnivaču Dječjeg vrtića“ 

 

Članak 5. 

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:“ (1) Radno vrijeme Vrtića je od 6,00 do 21,00 sati.“ 

U stavku 3. iza riječi „cjelodnevni od 6,30 do 16,30 –„ dodaju se riječi „smjenski do 20,00 

sati“. 

 

Članak 6. 

 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Metković“ stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Metković“. 

 

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

Sanda Tomić, dipl. iur. 

 

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Metković“ objavljen je na 

oglasnoj ploči Vrtića dana 25. travnja 2019. godine. 

 

RAVNATELJICA  

Julijana Bebić 

 

 

KLASA:601-05/19-01/06 

URBROJ:2117-107-02-19-1 

Metković, 25. travnja 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


