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Josipdol, 14.05.2018. 

Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne 
novine" broj l 0/97 i l 07 /07i 94113) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Josipdol na svojoj sjednici 
održanoj 14.05.2018. donosi : 

PRAVILNIK 
O KUĆNOM REDU 

DJEĆJEG VRTIĆA JOSIPDOL 
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak l. 

Ovim se pravilnikom utvrđuje radno vrijeme vrtića kao javne ustanove koja obavlja 
djelatnost njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi, te donosi obveze između djelatnika 
vrtića kao davatelja usluga i roditelja, odnosno skrbnika djece, kao korisnika usluga. 

Članak 2. 

Pod radnim vremenom vrtića podrazumijeva se vrijeme u kojem se provodi odgojno
obrazovni rad s djecom. 

Odgojno-obrazovni rad s djecom provodi se radnim danom od ponedjeljka do petka u 
vremenu od 6:00-16:00sati. 

Uredovno vrijeme sa strankama je od 8:00-14:00 sati. 
Subotom, nedjeljom, blagdanom i praznikom vrtić ne radi isto kao niti tijekom 

mjeseca kolovoza kada djelatnici vrtića koriste kolektivni godišnji odmor. 

Članak 3. 

Odnosi između djelatnika i roditelja te njihova međusobna prava i obveze uređuju se 
na način koji osigurava svrhovito i djelotvorno ostvarivanje plana i programa rada vrtića i 
zakonom utvrđeno poslovanje. 

Članak 4. 

Kraće, najnužnije informacije roditelja i odgajatelja njegova djeteta obavljaju se po 
potrebi kod dolaska ili odlaska djeteta iz vrtića. 

Individualni razgovori roditelja i odgajatelja njegova djeteta obavljaju se u međusobno 
dogovorenom terminu. 



Eventualne nesporazume, upite, nejasnoće i probleme između roditelja i vrtića strogo 
je zabranjeno iznositi i rješavati putem društvenih mreža. 

D. OBVEZE DJELATNIKA USTANOVE 

Ćlanak 5. 

Djelatnici ne mogu obavljati svoje privatne poslove u radno vrijeme, niti napuštati 
zgradu vrtića bez odobrenja ravnatelja. 

Korištenje mobilnog telefona djelatnici moraju svesti na minimum. 

Ćlanak 6. 

Svaki djelatnik je dužan pri ulasku u svoj radni prostor pregledati inventar 
eventualnu štetu prijaviti ravnatelju. 

Nakon radnog vremena radni prostor djelatnici moraju ostaviti urednim i čistim. 

Ćlanak 7. 

Djelatnici Dječjeg vrtića Josipdol moraju se pridržavati i sukladno protokolima 
Sigurnosno preventivnog i zaštitnog programa Dječjeg vrtića Josipdol reagirati u opisanim 
specifičnim situacijama. 

Djelatnici Dječjeg vrtića Josipdol dužni su se pridržavati i svih ostalih propisa i akata 
Dječjeg vrtića Josipdol. 

IV. OBVEZE RODITELJA I SKRBNIKA DJECE 

Članak 8. 

Roditelji, odnosno skrbnici-korisnici usluga vrtića, dužni su djecu dovoditi u vrtić do 
8,15 sati, te doći po njih do 12,00 odnosnol6,00 sati, ovisno o programu kojeg dijete koristi. 
Kasniji dolazak u vrtić roditelj je obvezan najaviti odgajatelju odgojne skupine njegovog 
djeteta. 

Druge nenajavljene osobe i djeca mlađa od 18 godina ne mogu dovoditi i odvoditi 
dijete iz vrtića, osim uz pismenu potvrdu roditelja. 

Roditelj je dužan dijete predati odgajatelj u, jer tek kod primitka djeteta odgajatelj je za 
njega odgovoran. 

Kod odlaska djeteta roditelj je također obavezan javiti se odgajatelj u. 
Roditelji ili skrbnici dužni su poštivati propise i akte Dječjeg vrtića Josipdol. 

Ćlanak 9. 

Djecu u vrtić treba dovoditi adekvatno obučenu i obuvenu ovisno o godišnjem dobu (u 
ljetnim mjesecima kape ili šeširiće, za kišne dane buce i kišne kabanice, za igre na snijegu 
skafander, šal , rukavice). 



ill. ZDRA VLJE DJETETA 

Ćlanak 10. 

U Vrtić se dovodi samo zdravo dijete. U Vrtić se ne smije primiti dijete ako ima: 
-temperaturu 
-zarazne bolesti 
-proljev i povraća 
-uši i svrab ili crijevne parazite 
-konjunktivitis 
-bakterijska oboljenja dišnog sustava 
-ako je pod terapijom antibiotika 
-frakture kostiju 

Ćlanak ll. 

Nakon preboljele bolesti dijete može pohađati Vrtić jedino uz liječničku potvrdu da je 
dijete zdravo, koja se donosi po povratku u Vrtić. 

Ćlanak 12. 

O svakoj bolesti ili promjeni zdravstvenog stanja djeteta potrebno je obavijestiti 
odgojitelja. 

Lijekovi se djeci u vrtiću ne daju osim ako dijete boluje od kroničnih bolesti uz 
pisanu suglasnost roditelja i liječničku potvrdu ili u hitnim situacijama do dolaska roditelja, 
kada to zdravstveno stanje djeteta zahtjeva (visoka temperatura s febrilnim konvulzijama) uz 
pisanu suglasnost roditelja. 

Ćlanak 13. 

Novo upisana djeca u vrtić se primaju jedino uz liječničku potvrdu (ne stariju od 
mjesec dana). 

Ćlanak ll. 

U vrtić ne smiju ulaziti neovlaštene osobe ako prethodno nisu najavljene. 
U prostorije za boravak djece, osim djece i djelatnika mogu ulaziti samo vanjski 

stručni suradnici po dužnosti i predstavnici organa ovlaštenih za praćenje i nadzor nad radom 
vrtića te roditelji za vrijeme adaptacije ili organiziranog rada s roditeljima pod vodstvom 
odgajatelja ili stručnog suradnika. 

Roditelji u skupini s djecom mogu boraviti u papučama. 



V. ODRŽA V ANJE ČISTOĆE, HIGIJENE I ZAGRIJA V ANJA PROSTORIJA 

Članak 12. 

Poslovi i zadaće čišćenja i spremanja vrše se svakodnevno od ll ,30-19,30 sati. 
Poslovi čišćenja i održavanja detaljno su opisani u Ustrojstvu rada Dječjeg vrtića 

Josipdol. 

Članak 13. 

Zagrijavanje prostorija u vrtiću obavlja se ovisno o vremenskim prilikama (vanjska 
temperatura zraka) i primjereno potrebama djece. 

Optimalna temperatura u prostorijama vrtića tijekom ljetnih mjeseci održava se 
klimatizacijskim uređajima, pazeći pri tom na razliku temperature, koja ne smije biti veća od 
5°C. 

VI. PREHRANA DJECE 

Članak 14. 

Prehrana djece u vrtiću provodi se u skladu s normativima predškolskog djeteta i 
kontinuirano se kontrolira od strane Zavoda za javno zdravstvo. 

Dječji vrtić Josipdol skladištenje i pripremu hrane te higijenu prostora vrši prema 
HACCAP planu. 

Ukoliko postoji potreba djeteta za posebnim načinom prehrane u slučaju alergije na 
određene namirnice ili u slučaju dijabetesa roditelj odgajateljima mora dostaviti potpisanu 
izjavu i liječničku potvrdu o potrebnom posebnom načinu prehrane, koju odgajatelj čuva u 
zdravstvenoj dokumentaciji djeteta, a kopiju dostavlja kuharici u kuhinju. 

U vrtić se ne smije donositi hrana pripremljena kod kuće, slatkiši, grickalice i 
gazirani sokovi. 

Proslavu rođendana roditelj je dužan unaprijed dogovoriti s odgajateljima radi 
kvalitetnog planiranja odgojno obrazovnog rada s djecom. 

U vrtić roditelji mogu donijeti suho ili svježe voće te ukoliko to podržavaju 
odgajatelji, kada se radi o proslavi rođendana, voćnu tortu ili kolač da deklaracijom. 

Konzumacija obroka provodi se u SBD. 
Hrana se ne smije iznositi iz vrtića. 



VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Ćlanak 14. 

Praćenje provođenja odredbi ovog Pravilnika povjerava se ravnatelju. 
Eventualno odstupanje djelatnika od Ovog Pravilnika i odredbi Kućnog reda koje su 

temeljem njega propisane tretirat će se kao povreda radne dužnosti. 
Osobe i korisnici usluga koji se ne pridržavaju odredbi ovog Pravilnika i odredbi 

Kućnog reda koje su temeljem njega propisane, odgovorni su za svu nastalu štetu vrtića. 
Svako kršenje odredbi ovog Pravilnika i odredbi Kućnog reda koje su temeljem njega 

propisane. pismeno će se evidentiranti. 
;\akon tri pismena upozorenja vrtić ima pravo na otkazivanje usluga. 

Ćlanak 15. 

O promjenama koje će nastati tijekom djelovanja vrtića, a uvjetovat će odgovarajuće 
promjene, odnosno izmjene i dopune ovog Pravilnika, pravodobno će biti obaviješteni svi 
korisnici usluga i ostali subjekti koji iskazuju interes za djelatnost vrtića. 

Ćlanak 16. 

Prihvaćanjem ovog Pravilnika, Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Josipdol kojeg 
je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Josipdol prihvatilo na svojoj 35.sjednici održanoj 27.rujna 
2007. god. prestaje vrijediti. 

Ćlanak 17. 

Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči i službenim stranicama 
Dječjeg vrtića Josipdol. 

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči i službenim stranicama vrtića 15.svibnja 2018. 


