
 
GRADSKOM VIJEĆU 

GRADA SVETOG IVANA ZELINE 
 
PREDMET:  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni 

 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće 
 

Poštovani, 
 
 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće na svojoj 76. sjednici, održanoj dana 05. prosinca 2017. 
godine utvrdilo je Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Proljeće, u kojem je, u odnosu na sadašnji Pravilnik, sistematizirano novo radno mjesto - 
psiholog. 
 
 U članku 41. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“, br. 10/97, 
107/07 i 94/13), propisano je da pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kao javne 
službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića. 
 
 U članku 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće propisano je da Upravno vijeće donosi Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća. 
 
 Sukladno navedenim zakonskim, odnosno statutarnim odredbama, Dječji vrtić Proljeće je dostavio 
osnivaču - Gradu utvrđeni Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće radi dobivanja suglasnosti na isti.   
 
 Obzirom na navedeno, predlaže se donošenje Zaključka kao u privitku. 
                      
                                                                          GRADONAČELNIK 

     Hrvoje Košćec       
  

                                                  

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SVETI IVAN ZELINA 

GRADONAČELNIK 
 

 
 
 
 

 

 
    KLASA: 601-01/17-01/02 
    UR.BROJ: 238/30-02/17-17-2 
    Sv. Ivan Zelina, 05. prosinca 2017. 

 



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

br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće te članka 16. Statuta Grada Sv. Ivana 
Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni 
tekst, 5/13 i 12/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na __ sjednici održanoj 
dne ___ 2017. godine, donosi  
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika  

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće 
 

 
I. 

 
Daje se suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće, utvrđen od Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće na 76. sjednici 
održanoj dana 05. prosinca 2017. godine, a koji Prijedlog je sastavni dio ovog Zaključka. 

 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Zelinskim novinama” službenom 
glasilu Grada Svetog Ivana Zeline. 

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA SVETOG IVANA ZELINE 

 
  Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ. 

 
 
  

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SVETI IVAN ZELINA 

GRADSKO VIJEĆE 
 
  

PRIJEDLOG 

   

 

KLASA:  
UR.BROJ:  
Sv. Ivan Zelina, 2017. 

 



DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE 

BOCAKOVA 7 

10380 SVETI IVAN ZELINA 

 

KLASA : 601-07-17-03-02 

URBROJ :238-30-67-17-03/1098 

U Svetom Ivanu Zelini, 05.12.2017.g. 

 

                                                                            GRAD SVETI IVAN ZELINA 

 Trg Ante Starčevića 12 

 10380 Sveti Ivan Zelina 

 

 

 

PREDMET : Suglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

 Dječjeg vrtića Proljeće 

- traži se - 

 

Poštovani, 

            Na sjednici upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće dana 05.12.2017. usvojen je Prijedlog 

Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće  u 

kojemu je izvršena dopuna- sistematizirano radno mjesto – psiholog te vas molimo sukladno članku 50. 

Statuta Dječjeg vrtića Proljeće suglasnost na isti. 

 

S poštovanjem, 

 Ravnateljica vrtića : 

 Grozdana Hunjek 

  



DJEČJI VRTIĆ „PROLJEĆE“ 

      UPRAVNO VIJEĆE 

Bocakova 7, 10380 Sveti Ivan Zelina 

     Prijedlog 

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

10/97, 107/07. i 94/13. ) i članka 50.  Statuta Dječjeg vrtića Proljeće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Proljeće, na 76. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2017., donijelo je 

PRAVILNIK 

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O 

UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE 

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Proljeće“ donijetom dana 

13.12.2016.g. dopunjuje se članak 11. te se iza točke 3. dodaje  : 

4. RADNO MJESTO : PSIHOLOG

4. 1. Opis poslova 

     -    sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa rada ustanove i Izvješća o godišnjoj realizaciji  

 plana i programa rada, 

   -     sudjeluje u izradi posebnih i kraćih programa i prati njihovo ostvarivanje, 

- prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta, 

utvrđuje razvojni status djeteta, 

- prepoznaje djecu s posebnim potrebama (TUR i darovita) 

- sudjeluje u postavljanju razvojnih zadaća i skrbi o psihičkom zdravlju djece, 

- sudjeluje u izradi i provedbi individualiziranog programa rada za djecu s teškoćama u razvoju, 

- prepoznaje i radi s darovitom djecom, promišlja razvojne zadaće za napredovanje prema 

njihovim sposobnostima,  

- kreira i provodi programe prevencije razvojnih teškoća djece, 

- prati realizaciju i unapređuje odgojno-obrazovni program, 

- surađuje s roditeljima, stručnjacima u dječjem vrtiću, lokalnoj zajednici i šire, 

- sudjeluje u obavljanju poslova vezanih za upis djece, 

- prati prilagodbu djece, 

- sudjeluje u strukturiranju odgojne skupine,  

- sudjeluje u nabavi didaktike, slikovnica, stručne literature i potrošnog materijala, 

- povezuje se s osnovnim školama, zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, koristi 

se supervizijskom pomoći i sudjeluje u istraživanjima u vrtiću, 

- predlaže i sudjeluje u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja odgojitelja,  

- pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću, 

- javno predstavlja postignuća unapređivanja odgojno-obrazovne prakse i afirmira djelatnost, 

- sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela vrtića, 

- trajno se stručno usavršava, 

- vodi propisanu pedagošku dokumentaciju, 

- obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu ravnatelja. 



 

4.2. Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta psihologa te način popunjavanja istog : 

- UVJETI : za psihologa može biti odabrana osoba : 

- VSS, prof. psihologije ili dipl. psiholog ili magistar psihološke struke 

- koja ima položen stručni ispit 

- koja ima utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova na ovom radnom mjestu, 

- za koju ne postoje zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Način popunjavanja radnog mjesta : 

- na temelju natječaja, po Odluci Upravnog vijeća, koje ujedno odlučuje o izboru kandidata na 

prijedlog ravnatelja 

Način provjere i rok: probni rad od 90 dana 

Broj izvršitelja : 1 ( jedan)  

Točka  4. RADNO MJESTO ODGOJITELJ mijenja se u točku 5. 

Točka 5. RADNO MJESTO  LOGOPED mijenja se u točku 6. 

Točka 6. RADNO MJESTO TAJNIK mijenja se u točku 7. 

Točka  7. RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI RADNIK mijenja se u točku 8. 

Točka  8. RADNO MJESTO EKONOM-SERVIRKA  mijenja se u točku 9. 

Točka  9. RADNO MJESTO KUHAR mijenja se u točku 10. 

Točka 10. RADNO MJESTO POMOĆNI KUHAR mijenja se u točku 11. 

Točka  11. RADNO MJESTO SPREMAČICA mijenja se u točku 12. 

Točka  12. RADNO MJESTO DOMAR-LOŽAČ  mijenja se u točku  13. 

 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Proljeće“ objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće dana ____________ 2017.g.te stupa na 

snagu dana ___________2017.g. 

 

KLASA : 601-07/17-03-01 

URBROJ : 238/30-67-17-03/ 

Sveti Ivan Zelina, 05.prosinac 2017.g. 

                 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA : 

Marija Kralj, univ.bacc.cin. 

 

RAVNATELJICA VRTIĆA : 

Grozdana Hunjek 

 


