REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 2111/02-01-13-5
Končanica, 13. studeni 2013.
Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13) i
članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 2/13), sazivam
4. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica
za 19. studeni (utorak) 2013. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i r e d
1. Razmatranje te prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada ČDV Končanica za pedagošku 2013./2014. godinu,
2. Razmatranje te prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana ČDV Končanica za 2012. godinu,
3. Razmatranje te prihvaćanje Izmjena i dopuna Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica,
4. Razmatranje oko prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni programa Češkog
dječjeg vrtića Končanica,
5. Razmatranje po prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu,
6. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u
2013. godini,
7. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Končanica u 2013. godini,
8. Razmatranje po prijedlogu izmjena Socijalnog programa za 2013. godinu,
9. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa športa za 2013. godinu,
10. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa udruga za 2013. godinu,
11. Razmatranje po prijedlogu izmjena Progama kulture za 2013. godinu,
12. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa Mjesnih odbora za 2013. godinu,
13. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu,
14. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu i Odluke o izvršenju proračuna za 2014.
godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu,
15. Razmatranje te imenovanje člana Povjerenstava potrebnih za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
16. Razmatranje po izvješću o radu i financijskom izvješću VZO Končanica za 2012. godinu,
17. Razmatranje oko izmjena koeficijenata i osnovica, te volonterskih naknada za obračun za dužnosnike, službenike i
namještenike Općine Končanica,
18. Informacija o imenovanim članovima u upravne i nadzorne odbore ustanova i trgovačkih društava.
- Aktualni sat
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. dnevnog reda, dok će se ostale točke usmeno
pojasniti na samoj sjednici a objavljuju se i na internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica.
Molimo da se sjednici obvezno odazovete u točno zakazano vrijeme a svoju spriječenost molimo javiti na tel. 325-021.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
Viktor Horina, ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 2111/02-01-13-4
Končanica, 11. rujan 2013.
Z A P I S N I K
sa 3. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 11. rujna 2013. godine
u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20,00 sati.
Nazočni vijećnici: Viktor Horina – predsjednik, Bogumil Herout i Marija Ulovec – zamjenici
predsjednika, vijećnici; Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Mladen, Kek Davor, Koči
Jaroslav, Matošević Ivo, Mihajlović Nenad i Putak Dalibor.
Odsutnih vijećnika nije bilo.
Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik
načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Marija Kubišta –
županijska vijećnica, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica i novinar NIU „Jednota“ iz Daruvara.
Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike, novinare i službenike. Utvrdio je da je
ovoj sjednici nazočno 12 vijećnika od 12 izabranih vijećnika te postoji kvorum za pravovaljano donošenje
akata. Nakon toga predložio je slijedeći
d n e v n i
r e d
19. Razmatranje te prihvaćanje Izvješća o radu ČDV Končanica tijekom radne 2012./2013. godine,
20. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za prvo
polugodište 2013. godine,
21. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Općine Končanica,
22. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenoj reviziji proračuna Općine Končanica za 2012.
godinu,
23. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine,
24. Razmatranje o plaćama zaposlenih u Općini Končanica kao i naknadama dužnosnika,
25. Informacija o utrošku goriva za službene automobile Općine Končanica,
26. Informacija oko isplate troškova izborne promidžbe za lokalne izbore, provedene u svibnju
2013. godine,
- Aktualni sat
Ovakav dnevni red predsjednik je dao na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen.
Prije prelaska na dnevni red dan je na razmatranje i usvajanje zapisnik sa 2. sjednice. Kako na
zapisnik nije bilo primjedbi isti je jednoglasno usvojen.
1. Razmatranje te prihvaćanje izvješća o radu ČDV Končanica tijekom radne 2012./2013.
godine
Ovu točku uvodno je pojasnila ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica. Pozdravila je
sve te kazala kako je Izvješće o radu ČDV Končanica tijekom radne 2012./2013. godine izrađeno prema
napucima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Vrtić kao javna ustanova dužan je svake godine
podnijeti izvješće o svom radu kao i plan rada na narednu radnu godinu i sve to dostaviti Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i športa. Sada se podnosi samo izvješće. Izvješće je razmatralo i usvojilo Upravno
vijeće Češkog dječjeg vrtića na svojoj sjednici, održanoj 05. rujna 2013. godine. Ono se sastoji od poglavlja
i to; ustrojstvo rada – koje sadržava opće podatke o Vrtiću, kada počinje i kada završava školska godina,
koliko broj djece pohađa vrtić, broj zaposlenih, materijalni uvjeti – sadržava podatke o prostoru u kojem
djeca borave, plan javne nabave (tokom ove radne godine uređeno je vanjsko igralište i opremljeno sa
svom potrebnom opremom, zahvaljujući osnivaču Općini Končanica), njega i skrb za tjelesni rast i razvoj –
odnosi se na zdravstvenu preventivu, odgojno-obrazovni rad – odnosi se na samu aktivnost u vrtiću tijekom
radne godine, naobrazba i usavršavanje odgojnih djelatnika – sadrži podatke o stručnom usavršavanju
odgojnih djelatnika, suradnja s roditeljima – sadrži podatke o suradnji s roditeljima, suradnja s društvenim
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čimbenicima – sadrži podatke o društvenim čimbenicima, s kojima Vrtić surađuje, upravljanje radom i
poslovanjem Vrtića – sadrži podatke tko upravlja Vrtićem. Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje se sastoji
od 5 članova, od čega 3 člana imenuje osnivač, 1 člana imenuju roditelji a 1 člana imenuju odgojitelji,
izvješće o radu ravnatelja – sadrži podatke o radu ravnatelja tijekom radne godine, te na kraju sigurnosnozaštitni i preventivni program u dječjem vrtiću – sadrži podatke o sigurnosti i zdravlju djece.
Vijećnica Marija Ulovec upitala je koliko djece pohađa vrtić, kakvi su materijalni uvjeti,
jelovnik i odakle se nabavljaju namirnice za jelovnik.
Ravnateljica je kazala kako sada ima 11 korisnika, materijalni uvjeti su dobri, zahvalivši
pomoći iz Češke Republike. Namirnice se uzimaju u trgovini Gavranović te meso u mesnici Gaur u
Daruvaru i roditelji su zadovoljni sa jelovnikom u Vrtiću.
Predsjednik je zamolio ravnateljicu da upozna vijećnike sa sastavom Upravnog vijeća.
Ravnateljica je kazala kako su ispred osnivača imenovana 3 člana i to; Marija Kubišta, Davor
Kek i Franjo Berečki, ispred roditelja Amalija Husak a ispred odgojitelja Mira Čukelj.
Predsjednik je upitao tko vrši računovodstvene usluge za Vrtić te koliko to košta.
Ravnateljica je kazala kako računovodstvene i administrativne poslove za Vrtić obavljaju
djelatnici zaposleni u Općini temeljem ugovora o djelu. Takvi podaci se ne iskazuju u izvješćima.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je Izvješće o radu ČDV Končanica tijekom radne
2012./2013. godine dao na usvajanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen slijedeći
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu ČDV Končanica tijekom radne 2012./2013. godine
2. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za prvo
polugodište 2013. godine
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, voditeljica računovodstvenih poslova. Izvješće o izvršenju
Proračuna Općine Končanica za prvo polugodište 2013. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom.
Prihodi i primici planirani su u iznosu od 2.300.000,00 kuna a ostvareni su u iznosu od 1.231.470,83 kuna ili
sa 53,53% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 2.300.000,00 kuna a ostvareni su u
iznosu od 1.038.917,15 kuna ili sa 45,17% u odnosu na plan. Višak prihoda nad rashodima iznosi
192.553,68 kuna. Iz navedenog razvidno je da se izvršenja kreću oko 50%. Negdje ima manjih odstupanja
ali to su nepredvidive situacije, jer neke aktivnosti su jače u prvom polugodištu a neke u drugom.
Vijećnica Marija Ulovec upitala je u vezi kapitalnih pomoći iz Županijskog proračuna, planirani
su sa 150.000,00 kuna a ostvareni su u prvom polugodištu sa 260.389,20 kuna. O kakvom se povećanju
radi.
Općinski načelnik je kazao kako se radi o sredstvima iz decentraliziranih sredstava koje
Županija može odrediti sukladno potrebama lokalne samouprave a namijenjeni su kapitalnim investicijama
(vodovod, dvorana). Ta sredstva smo dobili u prvom polugodištu s obzirom na obaveze koje smo imali po
kapitalnim investicijama(10% vodovod i povećani troškovi kod gradnje športske dvorane).
Vijećnik Davor Kek je komentirao kako iz izvješća je vidljivo da je Općina u plusu ali da je u
stvari u minusu i da se neplanski zadužila 135.000,00 kuna. Da li su davane garancije za pozajmice.
Općinski načelnik je kazao kako nitko ne kaže da smo u plusu. Imamo puno neizvršenih
obveza. U situacijama u kojima jesmo, moramo se zaduživati kako bi premostili određene poteškoće. Ovo
je takovo stanje i takvo se mora prikazati. I pozajmice su u prihodima. Garancije nisu davane za navedene
pozajmice od Ribnjačarstva i Poljodara.
Predsjednik je kazao kako je očekivao kako će navedeno izvješće o izvršenju Proračuna za
prvo polugodište 2013. godine razmotriti prije ove sjednice Komisija za proračun sukladno Poslovniku. No
to se nije desilo a vjerojatno ima i dosta pitanja vezano uz pojašnjenja određenih stavki izvršenja, jer i sam
ih ima dosta koje bi volio da se pojasne. Smatra da nema dovoljno podataka za rasuđivanje i da je načelnik
trebao sazvati Komisiju prije sjednice.
Općinski načelnik je kazao kako Komisiju je trebao sazvati njen predsjednik. Materijali su
izašli 5 dana prije sjednice i bilo je dovoljno vremena za sazivanje Komisije. Predsjednik Komisije je trebao
sazvati Komisiju i na tom sastanku nazočni bi bili načelnik i voditelj računovodstva. Takova je bila praksa
do sada. Ovo Izvješće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2013. godine je takvo kakvo je i ono se ne
može promijeniti. Predlaže da se ubuduće Komisija sastane prije sjednice te razmotri problematiku te na
kraju svoj stav iznese na predstavničkom tijelu.
Zamjenik načelnika Zdenko Popovački kazao je kako je do sada bila praksa da predsjednik
vijeća saziva odbore prema potrebi. Na odborima se prođe tematika te na taj način se razjasni puno toga
prije same sjednice.
Predsjednik je predložio da se ovo odradi, odnosno da Komisija razmotri navedeno izvješće
te na drugoj sjednici se raspravi po ovoj točki. Za sada nije spreman za usvajanje ovog izvješća jer
potrebno je određene stvari razjasniti. Isto tako ističe kako je komunikacija loša, dugo je čekao na
postavljena pitanja, koja je dostavio načelniku.
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Marija Kubišta, županijska vijećnica, kazala je kako je bila u prošlom sazivu predsjednik
Komisije za proračun i uvijek se ta komisija sastajala prije sjednice vijeća na kojoj su se raspravljali
financijski dokumenti. Kazala je kako je izvješće takvo kakvo jest i to su činjenice koje se ne mogu
mijenjati. Financijski izvještaji su takovi i predani prema višim institucijama. Predložila je za ubuduće da
predsjednik sazove Komisiju za financije prije sjednice predstavničkog tijela kako bi se prije sjednice
razjasnile pojedine nejasnoće.
Vijećnik Franjo Berečki kazao je kako je mišljenja da navedeno izvješće se da na glasovanje.
Općinski načelnik je kazao kako se ne slaže sa izlaganjem predsjednika. Za dogovor i
razgovor je ali na ovakav način ne. Smatra sebe odgovornim što na odgovore predsjednika nije prije
odgovoreno. Želi suradnju. Ne osjeća krivnju zato što nije ovo raspravila Komisija prije sjednice. Smatra da
je ovo osveta prema njemu poradi gubitka na izborima za načelnika.
Vijećnik Želimir Bušić kazao je kako treba raditi po dnevnom redu. Ovo je trebala odraditi
Komisija. Izvješće je takvo kakvo je. Ima i on pitanja i ako bude zadovoljan sa odgovorima glasat će za
izvješće a ako ne neće za njega glasati.
Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Končanica za prvo polugodište 2013. godine dao na glasovanje i ono sa 5
glasova „ZA“, 6 glasova „PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ nije usvojeno.
3. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Općine Končanica
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Odluke dobili su svi
vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o odluci koja se temelji na Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe. U Odluci su izostavljeni iznosi za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika Općine Končanica. Radi se o redovitom financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
tijekom mandata u predstavničkom tijelu Općine Končanica a posebno su bili troškovi izborne promidžbe.
Izborna promidžba je trajala u okviru izborne kampanje. Do sada predstavničko tijelo nije donijelo ovakvu
Odluku.
Ispred oporbe vijećnik Ivo Matošević predložio je da se ova Odluka ne donese i na taj način
se pomogne Općini. Jedino u prošlom mandatu HDZ nije dobio sredstva za izbornu promidžbu, dok su svi
ostali dobili. Predlaže da se stranke i nezavisni vijećnici toga odreknu.
Dodatno pojašnjenje dao je Oto Janda. On je kazao kako u ovom sazivu ima jedan nezavisni
vijećnik, koji ima određene obveze. Imao je obveze i prema izbornoj promidžbi a ima ih i sada. On mora
sastavljati financijske izvještaje i predavati ih prema određenim tijelima isto kao i stranke, jedino za stranke
to radi središnjica.
Zamjenik predsjednika Zdenko Popovački pozdravio je prijedlog vijećnika Ive Matoševića ali
predlaže da nezavisni ipak dobije.
Vijećnik Mladen Herout kazao je kako godišnji troškovi se kreću oko 1.400,00 kuna.
Predsjednik se složio sa prijedlogom da nezavisni ipak ima pravo na redovito godišnje
financiranje.
Vijećnik Ivo Matošević kazao je kako smatra da je to godišnje veliki iznos i mora opravdati
troškove. Smatra da mora podnijeti izvješće i ovom tijelu.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je konstatirao kako postoje dva prijedloga te
je
prvi prijedlog, da nema redovitog financiranja iz proračuna niti za stranke niti za nezavisne
vijećnike, dao na glasovanje i on je sa 7 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ usvojen te se o drugom
prijedlogu nije niti glasovalo, te prijedlog Odluke nije prošao.
4. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenoj reviziji proračuna Općine Končanica za 2012.
godinu
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Radi se o djelomičnoj reviziji po pitanju naplate
komunalnih potraživanja. Izvješće su dobili svi vijećnici zajedno sa sazivom. Marija Kubišta, županijska
vijećnica kazala je kako je ovo izvješće napravljeno na nivou županije, za sve Općine pa tako i za našu a
odnosi se na naplatu nenaplaćenih potraživanja. Izvješće se odnosi na 2010. godinu i 2011. godinu a ne
2012. godinu. Prihodi su padali 2011. godine u odnosu na 2010. godinu ali su potraživanja rasla. Na kraju
2010. godine potraživanja su iznosila 84.000,00 kuna a na kraju 2011. godine 195.000,00 kuna. Vidimo da
nam pojedina potraživanja zastarijevaju jer nemamo dovoljno osoblja ili stručnih ljudi koji bi brinuli za
naplatu potraživanja. Revizija nije dobila čak neke podatke od Porezne uprave vezano uz potraživanja.
Predlaže, s obzirom da imamo dva zamjenika načelnika, da se jedan počne baviti naplatom potraživanja
kako komunalne naknade, zakupa za zemljište i da se počne pratiti valuta kako nam neka potraživanja ne
odu u zastaru. Da zaživi Uprava groblja da počnu se ubirati sredstva na redovito održavanje groblja, jer i to
je prihod Proračuna.
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Vijećnik Davor Kek kazao je kako lokalna samouprava očekuje od ljudi ispunjenje njihovih
obveza a zauzvrat ne daje ništa (ne popravljaju se ceste, poljski putevi i dr.). Nove obveze prouzročit će još
jaće nezadovoljstvo među stanovništvom.
Vijećnica Marija Ulovec upitala je koji je iznos potraživanja koja su otišla u zastaru. Malo više
bi trebalo preventivno djelovati odnosno informirati stanovništvo kuda se sve troše novci od komunalne
naknade i ostalih obveza. Ovrha je krajnje rješenje. Slaže se sa prijedlogom da se jedan od zamjenika
načelnika pozabavi ovom tematikom.
Općinski načelnik je kazao kako problema ima i ne bježi od odgovornosti ali i kako iznos
potraživanja koja su otišla u zastaru nije velik. Od komunalne naknade plaća se održavanje groblja,
nerazvrstanih cesta, javne površine, javna rasvjeta i to su nedovoljna sredstva. Groblja još nisu snimljena
ali se na tome radi. Mjesni odbori su trebali dati podatke koje su imali o grobljima ali neki ih nisu dali.
Snimanje i legalizacija groblja skupi su postupci. Naplata komunalne naknade išla je i preko odvjetnika i
stvorila velike troškove strankama. Najbolje platiše su umirovljenici i sirotinja. Održavanje poljskih puteva
je isto tako problem.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je izvješće revizije dao na glasovanje i ono je
jednoglasno usvojeno, te je donesen slijedeći
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o učinkovitosti naplate prihoda
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine
Ovu točku pojasnio je načelnik. Izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine dobili
su svi vijećnici zajedno sa sazivom. On je kazao kako je izvješće skromno i u kratkim crtama pojasnio
izvješće te napomenuo kako je izostavljena kandidatura dva projekta za Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova europske unije i oni su prošli prvu fazu. Radi se o projektima dom u Šupljoj Lipi i zgrada stare
općine u Daruvarskom Brestovcu.
Predsjednik je kazao kako se već dugo proteže plan nastavka modernizacije pješačke staze u
Končanici. Pročitao je informaciju kako su krediti koji su dizani jedan dio namijenjen i za modernizaciju
pješačke staze u Končanici. Da li su ta sredstva bila namijenjena za projekte ili za modernizaciju staze.
Općinski načenik je kazao kako su sredstva dobivena kroz projekt Fonda za regionalni razvoj.
To je sufinanciranje i za sve treba imati gotove projekte. Ta sredstva su namjenski utrošena jer moramo ih
pravdati sa situacijama o izvedenim radovima, uz učešće lokalne samouprave. Pokušavamo realizirati taj
projekt. Dio staze je riješen odnosno moderniziran. Stalo se sa navedenim jer očekujemo da će se
navedeno riješiti kroz projekt betremena od strane Hrvatskih cesta, koji bi trebao proći kroz Končanicu u
okviru modernizacije državne ceste D5 (Veliki Zdenci-Končanica-Daruvar). Ako to uskoro ne prođe, tražit će
se drugi alternativni putevi kako bi se navedeno rješilo. Isto tako svrstani smo u II skupinu prema
razvijenosti te bi imali pravo na određena sredstva iz Državnog proračuna kao i manji vlastiti udio u svim
projektima, no to još nije zaživilo.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog izvješća o radu načelnika za
razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine dao na glasovanje i ono sa 5 glasova „ZA“, 6 glasova
„PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ nije usvojeno.
6. Razmatranje o plaćama zaposlenih u Općini Končanica kao i naknadama dužnosnika
Ovu točku pojasnio je predsjednik. On je kazao kako ima puno pitanja oko plaća zaposlenih i
dužnosnika u Općini. Jedno od pitanja prema načelniku je bilo i vezano za plaće zaposlenih odnosno o
koeficijentima i osnovicama. Navelo ga na to i podatak da masa plaća za zaposlene prijelazi 20%
dozvoljenoga. Kroz medije, u ovo vrijeme recesije, mnogi načelnici, gradonačelnici kreću od sebe i
smanjuju plaće. Isto tako raspitao se o plaćama u okruženju. Apelira na načelnika da potakne ovo pitanje
donosno da predloži smanjenje plaća jer zakonom o plaćama u lokalnoj samoupravi rečeno je kako
osnovicu i koeficijent za obračun plaća utvrđuje predstavničko tijelo na prijedlog izvršne vlasti. Pročitao je
nazočnima koliki koeficijent i osnovicu imaju zaposleni u Općini Končanica. Usporedio je koeficijent za
načelnika koji je u Končanici 2,5 dok u Dežanovcu je 1,65 a imaju jači proračun od Općine Končanica.
Prvenstveno se apelira na smanjenje dužnosničkih plaća i naknada tek onda zaposlenika.
Kvjeta Kop, voditeljica računovodstvenih poslova kazala je kako je osnovica utvrđena
kolektivnim ugovorom i za zaposlenike iznosi 3.430,00 kuna a za dužnosnike 4.630,14 a za vrtić osnovica
iznosi 5.108,84 kuna.
Općinski načelnik kazao je kako ne bježi od smanjenja. Treba vidjeti i ostale susjedne Općine
sa približnim godišnjim prihodima, te uskladiti plaće.
Predsjednik je kazao kako na ovaj način se sugerira da se smanje plaće i na taj način da se
pomogne u izlasku iz ove teške financijske situacije.
Vijećnica Marija Ulovec kazala je kako se uzimao prosjek plaća u okolici, da li se gledalo i na
to koliko se ostvaruje proračun u tim jedinicama. Da li se gledalo na to da se taj koeficijent uskladi sa
stanjem u Proračunu. Mišljenja je da ako se ide na uštede tada ušteda ide od glave.
5

Općinski načelnik je kazao kako kod donošenja ovih koeficijenata sve lokalne samouprave u
okruženju su bile približno iste. Zamolio je vijećnike da daju prijedlog sa koliko načelnik ide sa plaćom dolje.
Vijećnica Marija Ulovec kazala je kako u ovom momentu o tome ne bi trebalo razgovarati,
već je potrebno sjesti svi zajedno i dogovoriti prijedloge.
Vijećnik Bogumil Herout kazao je da načelnik da sam prijedlog. Ujedno da se razmotre i
dužnosničke naknade kao i plaće svih zaposlenih u Općini.
Predsjednik je kazao kako je dobio podatke o plaćama ali čini mu se da to nisu jedina
primanja za pojedince. Postoji Pravilnik o natprosječnim rezultatima, da li je netko po toj osnovi dobio
sredstva.
Općinski načelnik je kazao kako samo Kvjeti i Oti prizna prekovremene sate a Kvjeta još čisti
prostor općine te s tog osnova ima prekovremene sate oko 12 do 15 sati. Oto ima prema potrebi, ovisno o
radu izvan radnog vremena.
Predsjednik je upitao tko vodi računovodstvene usluge za Vrtić, tko to vrši i koliko to košta.
Ravnateljica je kazala kako računovodstvene poslove za Vrtić obavlja Kvjeta a
administrativne Oto. Mjesečno imaju naknadu u iznosu od 500,00 kuna u neto iznosu temeljem ugovora o
djelu, što ukupno iznosi 1.958,00 kuna za oba ugovora o djelu u bruto iznosu. Dva su to različita posla.
Vijećnik Želimir Bušić upitao je da li postoji jeftinija varijanta od ovoga. Ako nema jeftinije
varijante tada treba reći da na toj stavki ne može doći do ušteda.
Ravnateljica je kazala kako za sada druge varijante nema. Općina obavlja ove poslove za
Vrtić.
Vijećnica Marija Ulovec upitala koliko je to radnog vremena, koje otpada na Vrtić.
Službenik Oto Janda kazao je kako je to oko 1 do 2 sata dnevno na Vrtić.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prešao na slijedeću točku dnevnog
reda.
7. Informacija o utrošku goriva za službene automobile Općine Končanica
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Izvješće o utrošku goriva za službene automobile
kao i mobitele dobili su svi vijećnici za razdoblje od siječnja do srpnja 2013. godine.
Vijećnica Marija Ulovec upitala je za mobitele, s obzirom da se razgovaralo o smanjenju tarife
kako bi se smanjili računi.
Općinski načelnik je kazao kako imamo nove sklopljene ugovore sa daleko manjim
troškovima. Ugovor je sklopljen u srpnju tako da će do smanjenja doći na idućim računima.
Predsjednik je kazao kako bi trebali još poraditi na smanjenju troškova goriva. Bolje na gorivu
stvoriti uštede nego na plaćama.
Općinski načelnik je kazao kako su ti troškovi možda veliki, ali svaki dan nekuda se odlazi
službeno. Kulturno je odazvati se na svaki sastanak ili sjednicu na koju vas pozovu.
Vijećnica Marija Ulovec kazala je kako štednja opet mora krenuti od glave. Dužnost se
obnaša 24 sata dnevno. Barem pokazati dobru volju za smanjenjem troškova goriva.
Vijećnik Davor Kek kazao je kako se ljudi tuže radi manjeg iznosa komunalne naknade a tu
se troši 15.000,00 kuna za gorivo za službeni auto.
Općinski načelnik je kazao kako na službenom autu ima 150.000,00 km u 5 godina i ljudi će
uvijek nešto reći.
Predsjednik je kazao kako će biti sumnje uvijek dok god službeni auto ne bude garažiran u
općinskoj garaži, te je s time zaključio ovu točku i prešao na slijedeću.
8. Informacija oko isplate troškova izborne promidžbe za lokalne izbore, provedene u svibnju
2013. godine
Ovu točku pojasnio je načelnik. On je kazao kako se nada će isplate za izbor načelnika,
zamjenika načelnika te za članove predstavničkih tijela započeti ubrzo. Takav je odgovor dan i na pitanje
predsjednika Općinskog vijeća. Problema sa isplatom je bilo i kod prošlih izbora ali sve stranke su isplaćene
osim HDZ-a. Nastojat će se što prije prikupiti sredstva i započeti sa isplata. Osim ovih troškova ostaje
obveza i prema Općinskom izbornom povjerenstvu, proširenom sastavu, biračkim odborima i materijalni
troškovi. Jedino što je isplaćeno su naknade biračkim odborima.
Voditeljica računovodstvenih poslova Kvjeta Kop kazala je da su ukupni troškovi lokalnih
izbora iznosi 148.167,96 kuna plus troškovi izborne promidžbe. Od ukupnih troškova od 148.167,96 kuna na
Općinu se odnosi iznos od 104.853,55 kuna, dok se ostatak odnosi na Županiju.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je otvorio Aktualni sat.
-

Aktualni sat
Vijećnica Marija Ulovec kazala je kako su postavljene igračke na igralište. Tko je to
postavljao i da li su poduzete mjere zaštite.
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Općinski načelnik je kazao kako je ovo inicirala gđa Snježana Horina. Ona je prikupila
dobrovoljne priloge, Općina je dala radnike, koji su pripremili teren te obojali igračke. Još treba samo
tabla, što je gđa. Snježana već naručila a radi se o igri na vlastitu odgovornost. Isto tako pristupit će se
uređenju poljskog puta u Brestovcu.
Zamjenik načelnika Zdenko Popovački kazao je kako se ovaj problem javlja svake godine.
Problem je sa mostom koji je utopljen. Upućen je zahtjev prema Hrvatskim vodama da se napravi novi
most a zatim iskopati kanale.
Vijećnik Bogumil Herout kazao je kako su svi putevi katastrofalni. Čiji je most na početku
Pehovca od Ljudevit Sela. Uz pomoć Mjesnih odbora riješiti određene stvari po Mjesnim odborima.
Općinski načelnik je kazao kako ga je Grad Daruvar preuzeo u sanaciju. Prvi puta smo ga
mi sanirali. Vezano za puteve i propuste i Mjesni odbori imaju svoju ulogu. Ukazao je na dobar primjer
Mjesnog odbora Končanica koji su napravili niz propusta u Končanici.
Vijećnik Mladen Herout upitao je što će biti sa mostom kod plinske stanice. Mjesni odbor
tražio je materijal.
Općinski načelnik je kazao kako će ovaj most sanirati Hrvatske vode u narednom periodu.
Predsjednik je upozorio na odlaganje otpada na odlagalištu preko puta groblja i dolje u
Jazavici.
Općinski načelnik je kazao kako moramo osigurati odlagalište građevinskog otpada.
Dozvolili smo tamo nasipavanje radi proširenja parkirališta ali se u zadnje vrijeme tamo dovozi sve i
svašta a dovoze većinom naši ljudi.
Predsjednik je upitao za pojašnjenje a vezano uz kratkoročnu pozajmicu od 250.000,00
kuna od Županije a za što je usmeno dobio odgovor od načelnika da je to vraćeno a pismeno da to može
biti pozajmica a može isto tako biti pretvorena u dotaciju za razvoj komunalne infrastrukture. Nejasan
mu je pojam „može“.
Općinski načelnik je kazao kako su navedena sredstva vraćena u Županiju. U okviru
izvršne vlasti navedena sredstva mogla su biti pretvorena u dotaciju za razvoj komunalne infrastrukture.
Bivši Župan je inzistirao da se to vrati i mi smo to morali vratiti, mada je prvobitan dogovor bio drugačiji.
Isto tako osvrnuo se na pitanje za robu iz trgovine „Gavranović“. Uglavnom opskrbu za sebe i udruge
obavljamo preko trgovine „Gavranović“. Oni su naši zakupnici i uzeta roba se kompenzira sa
zakupninom, što je dozvoljeno i nije protuzakonito. Na taj način pomažemo i udrugama.
Vijećnica Marija Ulovec kazala je da joj je bilo zadovoljstvo biti na ovoj sjednici, da je bila
konstruktivna i da bi voljela da to bude još bolje, da se uspostavi komunikacija i da zajednički napravimo
više.
Predsjednik je kazao kako mu je žao što ga načelnik do sada nije imao potrebu pozvati
kod sebe na razgovor.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se
svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 3. sjednice Općinskog vijeća
Općine Končanica u 22,05 sati.
Zapisničar:
___________________
/Oto Janda/

PREDSJEDNIK:

_________________
/Viktor Horina, ing./

OPĆINA KONČANICA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA
Končanica 341
43505 KONČANICA
Tel. 043/325-185
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GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA
U PEDAGOŠKOJ GODINI 2013/2014.
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Nosioci zadataka

I.

USTROJSTVO RADA

- Ravnatelj

II.

MATERIJALNI UVJETI

III.

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ - Odgojitelji

IV.

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

V.

NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH
DJELATNIKA

VI.

SURADNJA S RODITELJIMA

VII.

SURADNJA S DRUŠTVENIM
(VANJSKIM) ČIMBENICIMA

- Ravnatelj
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- Odgojitelji
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- Odgojitelj
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VIII.

UPRAVLJANJE RADOM I POSLOVANJE
VRTIĆA

IX.

FINANCIRANJE PROGRAMA

- Ravnatelj

X.

GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA

- Ravnatelj

XI.

SIGURNOSNI I ZAŠTITNI PROGRAM

XII.

ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

XIII.

POSEBNI PROGRAMI

- Ravnatelj

- Ravnatelj

I. USTROJSTVO RADA
Češki dječji vrtić Končanica kao samostalna ustanova u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja djeluje od 1. srpnja
2009. godine. Sve ove godine vrtić njeguje češki jezik, običaje i kulturu.
Vrtić radi s jednom mješovitom skupinom djece od 3 godine pa do polaska u školu. S djecom rade dva odgojitelja od kojih
jedan obavlja i poslove ravnatelja. Na pripremi jela i održavanju čistoće radi kuharica-spremačica na puno radno vrijeme.
Radno vrijeme vrtića je od 6:30 do 15:30 sati. Ukoliko se ukaže potreba, vrtić će organizirati jutarnja i poslijepodnevna dežurstva
kako bi izašao u susret roditeljima i njihovim potrebama.
Na početku radne 2013./2014. godine u vrtić je prijavljeno 11 djece. Veći broj djece očekuje se u proljetnom periodu. U
tekućoj radnoj godini maksimalnu pažnju posvetit ćemo pravilnom usklađivanju radnog vremena zaposlenih u vrtiću kako bi se
planirani zadaci u potpunosti mogli realizirati.
Misija našeg vrtića je da on bude djeci mjesto radosnog druženja, odgoja, učenja, igra kao i stjecanja prvih životnih
iskustava. Zalagat ćemo se za to da se svaki zaposlenik u vrtiću maksimalno zalaže kako bi vrtić i dalje ostao mjesto ugodnog
druženja i odrastanja, da vrtić bude mjesto gdje se igrom i učenjem, osim ostalih sadržaja uči češki jezik, češki običaji i češka
kultura.
I ove godine očekujemo međusobnu nadogradnju u odnosu na sve zaposlene strukture, te kroz permanentno cjeloživotno
obrazovanje koristimo nova saznanja u svrhu zadovoljstva postignutim rezultatima, te osjećaj zajedništva u realizaciji.
Plan djelatnika za radnu 2013./2014. godinu
1.

Na poslovima odgoja i naobrazbe

odgojitelji

VŠS

2.

Na poslovima pripreme obroka

kuharica

3.

Na poslovima održavanja čistoće
prostorija, opreme i posteljine

spremačica

4.

Na poslovima administrativnofinancijskim

službenici općine

2,0
SSS

0,5
0,5
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po ugovoru o djelu
5.

Na poslovodnim poslovima

ravnatelj

(odgojitelj)

UKUPNO ZAPOSLENIH

0,2
3,2

Za sada naš vrtić nema uposlenog niti jednog stručnog radnika jer nam to usprkos novim pedagoškim standardima
financijska situacija ne dozvoljava.
POPIS ZAPOSLENIKA ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA
R.br.
1.

IME I PREZIME
GORDANA TOMAŠEK

Datum rođenja
13. 07. 1960.

2.

MIRA ČUKELJ

07. 03. 1962.

Radno mjesto
Odgojitelj
(ravnatelj)
Odgojitelj

3.

RUŽA
PRHAL

10. 11.
1962.

Kuharica
Spremačica

Stručna sprema
VŠS nastavnik predš.
odg.
VŠS odgojitelj predš.
djece
SSS
Kuhar

Radno vrijeme

Puno
Neodređeno
Puno
Određeno
Puno
Neodređeno

Kako nakon isteka mandata članovima Upravnog vijeća ČDV Končanica, a nakon stranačkih izbora te konstituiranja
novog Općinskog vijeća, tijekom kolovoza još nisu bili imenovani novi članovi Upravnog vijeća, vrtić do raspisivanja natječaja, a po
odluci ravnatelja s dosadašnjom odgojiteljicom Mirom Čukelj sklapa se Ugovor o radu do 60 dana (izmjene i dopune Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi, članak 13, stavka 4). U toku rujna raspisan je natječaj za odgojitelja na neodređeno vrijeme.
TABELA BROJA DJECE U REDOVNOM PROGRAMU
1 mješovita grupa

Normativ

(od 3., 4., 5., 6. i 7. godina
života)

Prijavljeno djece
20

Odgojitelji

11

Odgojitelj 2

DOB DJECE
Starost djece
u 3. godini života
u 4. godini života
u 5. godini života
u 6. godini života
u 7. godini života
UKUPNO

Dječaci
0
0
0
4
1
5

Djevojčice
0
0
2
4
0
6

Ukupno
0
0
2
8
1
11

STRUKTURA RADNOG TJEDNA ODGOJITELJA U VRTIĆU
- razrada 40-satnog radnog vremena
1. Neposredan rad

27,5 sati

2. Stanka

2,5 sati

3. Stručno usavršavanje

2,0 sata

4. Suradnja s roditeljima

0,5 sati

5. Planiranje, pripreme, valorizacija

7,0 sati

6. Ostale aktivnosti (svečanosti,

0,5 sati

priredbe, kazališta, posjete kulturna i javna djelatnost)
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_________________________________________________
UKUPNO

40 sati

Opis poslova van skupine:
Odgojiteljice: - briga za estetski izgled skupine
- dezinfekcija igračaka, izrada i održavanje didaktičkih pomagala
- briga za estetski izgled hola
- inventura
- vođenje knjižnice
- briga za audio i video kasete, filmove
- ostali nepredviđeni poslovi po nalogu ravnatelja
KALENDAR RADA U RADNOJ 2013./2014. GODINI
Mjesec

IX.
X.
XI.
XII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Ukupno
God. od.
UKUPNO

Broj radnih
dana

Blagdani

21
22
20
20
21
20
21
21
21
19
23
19
248
30
218

1
1
2
2
1
1
2
2
12
12

Mjesečni
normativ
odgojitelja
168
176
160
160
168
160
168
168
168
152
184
152
1984
240
1744

Neposredan
rad odgojitelja

126
132
120
120
126
120
126
126
126
114
138
114
1488
180
1308

Ostali
poslovi
odgojitelja
42
44
40
40
42
40
42
42
42
38
46
38
496
60
436

II. MATERIJALNI UVJETI
Rad ČDV Končanica odvijat će se u jednom dijelu adaptiranog prostora bivše školske zgrade, koji se sastoji od prostorije
za dnevni boravak djece te pratećih prostorija (hodnik, garderoba, sanitarni čvor, kuhinja), a iznosi 122,23 m2.
Uz zgradu vrtića nalazi se dvorište koje je uređeno adekvatnim pomagalima uz pomoć Općine Končanica.
Unutarnji prostor održava spremačica svakodnevnim čišćenjem i dezinfekcijom, a uredovno održava i čisti vanjski prostor.
Odgojitelji imaju važnu ulogu u poboljšanju materijalnih uvjeta ustanove. Oni su nositelji aktivnosti ustanove, ali i osobe
koje prostor u kojem borave djeca trebaju činiti ljepšim. Skupina i njen izgled osobna je slika samog odgojitelja.
Zajedničkim angažiranjem i timskim radom svih zaposlenih u vrtiću mogu se vidjeti rezultati na poboljšanju životnog
prostora.
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Lani smo na poboljšanju materijalnih uvjeta učinili onoliko koliko su nam dozvoljavale financijske mogućnosti. Kako bi
životni prostor našoj djeci učinili toplijim, ljepšim i udobnijim, nastavit ćemo ulagati prema našim mogućnostima:
a) Plan nabave i dopune didaktike i potrošnog materijala za odgojne skupine - prema potrebi:
- nabava didaktičkog materijala
- nabava AV sredstava za rad s djecom
- nabava slikovnica, stručne i druge literature
- nabava potrošnog materijala - naročito za likovni kutić
- nabava pomagala za istraživačke aktivnosti
b) Plan investicija i investicijskog održavanja objekta:
- izmjena vrata na kuhinjskim elementima te podešavanje postojećih
- servisiranje klima uređaja i nape
- na uređeno dvorište postaviti sjenila (zaštita od sunca)
- postavljena pomagala premazati zaštitnim sredstvom
c) Izvori sredstava za realizaciju planiranog:
- lokalna nabava
- donacije iz Češke Republike od Zavoda za useljeništvo
- donacije ostalih sponzora (osoba i organizacija)
- vlastita sredstva
III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ
Pravilna njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djece jedan je od prioritetnih zadataka u predškolskom periodu.
Svakodnevni boravak na svježem zraku razvija osim razvijanja motoričkih sposobnosti, utječe na razvoj koordinacije,
ravnoteže i orijentacije u prostoru. Boravak u prirodi kod djece razvija potrebu za istraživanjem i otkrivanjem, dječje iskustvo i
mnoge spoznaje o vanjskom svijetu. Kako bi djeca pravilno rasla i razvijala se vrlo je bitno uključivanje svih sudionika: roditelja,
odgojitelja, liječnika i dr.
SADRŽAJ

NOSITELJI I VRIJEME IZRADE

KRITERIJI I NAČIN VREDNOVANJA
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1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.0.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
3.0.

Obavezni sistematski pregledi
prije upisa u vrtić, nakon
dužeg izbivanja, nakon teže
bolesti
Pregled djece u slučaju pojave
neke zarazne bolesti
Znati psihofizičko stanje
djeteta prije upisa u vrtić
Postupno uključivati djete u
vrtić
Prikupljati
od
roditelja
informacije o navikama djece,
njihovim
interesima
i
zdravstvenom stanju
Pratiti djetetove potrebe,
njegovo zdravstveno stanje te
posebne potrebe djeteta
Antropometrijska
mjerenja,
otkrivanje pretile i neuhranjene
djece
Pratiti navike djece u jelu (što
se voli a što ne – što kuha
mama
S obzirom na vremenske
prilike boraviti na svježem
zraku – igre, šetnje
Zadovoljiti kod djeteta sve oblike
kretanja (trčanje, hodanje,
penjanje)
Svakodnevno provoditi tjelovježbe
sa svom djecom
Organizirati zajednička druženja
djece s drugim vrtićima te ih
provoditi
kroz
sportska
natjecanja
Pripremiti djecu za sportsku
olimpijadu
u
različitom
okruženju i terenu
Osigurati osnovne higijenske
zahtjeve i primjeniti ih
Svakodnevno provoditi higijenski
način života u vrtiću i kod kuće
Pratiti stručnu literaturu vezanu za
praćenje tjelesnog rasta i
razvoja
Boravak na zraku provoditi u
vrtičkom dvorištu, sportskim
terenima, javnim površinama,
šumici,
šetnjama
selom,
poljem, livadom
Suradnja s roditeljima u cilju
ujednačenog djelovanja na
dijete
Radni dogovori s odgojiteljem,
kuharicom
Vođenje dokumentacije o djeci –
dosje za pojedinu djecu

Odgojitelji, tokom cijele godine

Potvrda o obavljenom pregledu

Odgojitelji u suradnji s liječnikom
tijekom godine

Kontakti s liječnikom opće prakse

Ravnatelj, odgojitelji
- prije upisa u vrtić – tokom godine
Odgojitelji
početkom i tijekom godine
Odgojitelji
početkom i tijekom godine

Odgojitelji
tokom godine

Odgojitelji

Odgojitelji
Kuharica

Razgovor, povratne informacije od
strane roditelja
Razgovor, informacije od strane
roditelja
Informacije od strane roditelja

- pratiti dijete
- razgovorom s roditeljima

- tabele
- grafikoni
- kontakt s liječnikom opće prakse
(pedijatrom)
- djeca
- roditelji
- jelovnik
Uvidom u pedagošku dokumentaciju

Odgojitelji
kontinuirano
Odgojitelji
kontinuirano
Odgojitelji
kontinuirano
Odgojitelji
X mjesec
Odgojitelji
V i VI mjesec
Ravnatelj
Odgojitelj
Spremačica
Odgojitelji
Roditelji
Djeca
Odgojitelji
tijekom godine

- kontakt s roditeljima
- fotografije
- kontakt s roditeljima
- fotografije
- videozapisi
- razgovor
- promatranje
- razgovori

Samovrednovanje programa

Prema planu događanja

Bilješke razgovora s roditeljima
Kontinuirano

Radni dogovor
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Zdrava prehrana jako je bitna u životu djeteta.
Jelovnik
- prehrana bi trebala biti dobro izbalansirana, zadovoljavati normative i kvalitetne vrijednosti te estetski izgled (ravnatelj,
kuharica)
- bitna je svakodnevna zastupljenost mlijeka, mesa, voća, povrća, a krumpir, tijesto i riža se izmjenjuju (kuharica)
- objava jelovnika na oglasnoj ploči za roditelje (kuharica)
Prehrana se odvija tri puta dnevno:
- u 8.00 h - fleksibilni doručak
- u 10.00 h - voćna užina, sok
- u 11.30 h - ručak
- u 14.45 h - užina nakon spavanja
- djeci je dostupna voda za piće
Dnevni ritam aktivnosti:
- do 8.00 h - sakupljanje djece, igre po izboru
- u 8.00 h - doručak
- od 8.30 do 9.30 (10.00) - igre i aktivnosti u skupini
- od 10.15 do ručka - igre i boravak na svježem zraku
- od 11.30 - ručak
- od 12.30 do 14.45 - poslijepodnevni odmor
- od 15.00 do 15.30 - odlazak kući
Plan sanitarno-higijenskog održavanja vrtića:
-

osigurati osnovne higijenske zahtjeve

-

svakodnevno čišćenje, uređenje i provjetravanje prostora (spremačica)

-

svakodnevna dezinfekcija posuđa, zidnih i podnih obloga, sanitarija (kuharica)

-

mjesečna dezinfekcija igračaka (odgojitelji)

-

jedno mjesečno presvlačenje i pranje dječje posteljine (pralja)

-

jedno mjesečno pranje prozora (spremačica)

-

kontrola bakteriološkog stanja radnih ploha, posuđa te ruku kuharskog osoblja (sanitarni inspektor)

-

kontrola obroka

-

zdravstveni pregledi odgojitelja (jednom godišnje) te kuharice (dva puta godišnje) (higijensko-epidermološka služba)

IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Odgojitelji imaju zadaću da kontinuirano unapređuju cjelokupni proces rada, da stvaraju poticajnu i kreativnu sredinu i
tako pozitivno utječu na razvoj ličnosti svakog djeteta, vodeći računa o njegovim potrebama i psihofizičkim mogućnostima.
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Osnovna uloga vrtića je pridonijeti cjelovitom razvoju osobnosti djeteta, kvaliteti njegova života, prepoznavanju i
zadovoljavanju njegovih potreba.
a)

osnovne tjelesne potrebe i čuvanje djetetova života i zdravlja

b)

emocionalno-socijalne potrebe

c)

spoznajni razvoj i razvoj sposobnosti

d)

uzajamnost komunikacije i aktivan odnos

Odgojno-obrazovni rad temeljimo na:
SADRŽAJ

NOSITELJI I VRIJEME REALIZACIJE

KRITERIJI I NAČIN VREDNOVANJA
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.0.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.0.
3.1.

3.2.
3.3.

Urediti prostor te omogučiti
rad u grupama i individualno
Prostor dopuniti didaktičkim i
drugim
materijalom
(neoblikovanim)
Izrada
igračaka
od
neoblikovanog materijala
Surađivati s roditeljima u cilju
prikupljanja neoblikovanog i
otpadnog materijala
Dopuniti centar predcrtačkih
vještina
Oformiti
i
postupno
dopunjavati
centar
predmatematičkih vještina
Pratiti ponašanje djece u
odnosu
na
organizaciju
prostora
Skupljanje neoblikovanog i
tpadnog materijala
Uređenje okoliša: Čuvajmo
svoj okoliš – djeca i uposleni
Oformiti eko-kutak
Obilježavanja:
Dan ozonskog omotača
Dani kruha
Dani vode
Dan planeta Zemlje
Upoznati djecu i roditelje sa
Deklaracijom
o pravima
djeteta
Stvaranje pozitivne slike o
sebi „ja“, „ja i mi“ – osobna
afirmacija
U program uvrstiti različite
igre i aktivnosti o pozitivnom
razvoju djeteta
Formirati kutić predcrtačkih
vještina i pisanja
Organizirati različite aktivnosti
kao pomoć u početnom
pisanju i crtanju
Izrada slovarica i slikovnica
Pratiti izgovor djece te djecu s
govornim manama upućivati
stručnjacima
Surađivati sa djelatnicima
škole
Vođenje dokumentacije
(samouvidi, uvidi, fotozapisi).
Koristiti sve životne situacije u
poticanju
razvoja
predčitalačkih
vještina
i
sposobnosti
Otkrivanje govornih mana i
upućivanje
djece
kod
stručnjaka
Upoznati djecu i roditelje sa
mjerama Sigurnosti djece u
prometu

Odgojitelji

razgovorom i dogovorom

Odgojitelji na početku godine

samouvid

Odgojitelji prema dogovoru
Odgojitelji
Roditelji
tokom godine
Odgojitelji kontinuirano
Odgojitelji
X mjesec
kontinuirano
Odgojitelji
Roditelji
Odgojitelji
prema potrebi
Djeca
Odgojitelji
- tokom godine
Ogojitelji, Djeca
Svi djelatnici
Djeca
Roditelji

samouvid
efektivnost

samouvid
samouvid

liste praćenja
činjenično stanje
procjena stanja
efektivnost rada
rezultati aktivnosti

Ogojitelji
Ravnatelj
tokom godine
Odgojitelji
tokom godine
Odgojitelj

planiranje i valorizacija

Odgojitelji
na početku godine

planiranje

Odgojitelji
tokom godine

planiranje

Odgojitelji, Djeca
tokom godine
Odgojitelji
kontinuirano
Odgojitelji, Ravnatelj
lipanj 2006.
Odgojitelji

praćenje
promatranje
praćenje
ispitivanje
16
praćenje

GODIŠNJI TEMATSKI PLAN VRTIĆA
MJESEC
RUJAN

TEMATSKE CJELINE
NAŠ VRTIĆ
- ponovo u vrtiću

NAČIN REALIZACIJE
- period adaptacije
prijateljstvo, igre, pjesme

- ljeto je prošlo

more, školjke

- dolazak jeseni

- šetnje prirodom,
promjene u prirodi
okusi (voće-povrće)
- početak školske godine
djeca u prometu
posjeta prometnog ispektora

- djeca u prometu

NOSITELJI
ZADATAKA
Odgojitelji
Ravnatelj

Djeca
Roditelji
Odgojitelji
Prometi inspektor

- Hrvatski olimpijski dan
10.09.

LISTOPAD

- dan ozonskog omotača
16. rujan

- kaseta „ozi ozone“

- kros grada Daruvara

- takmičenje

- Dan hrvatske policije
29. 09.
DOLAZI JESEN
- dječji tjedan (između 01.-11. 10.)
- međunarodni dan djeteta
(03. 10.)
- dani kruha (između 14.-18. 10)
- dan zahvalnosti za plodove
zemlje (10.10.)
- knjiga (od 15.10.)

- posjeta službenika policijske
postaje našem Vrtiću

- dan jabuka (20.10.)
- jesen
- štednja 31. 10.
- tjedan češke kulture
28. 10.-dan Češke
Republike
- doseljenje čeha u R.H.
STUDENI

KASNA JESEN
- dan mrtvih (01.11.)

Djeca
Odgojitelji
Prometni inspektor

- susrteti vrtića, druženje

Odgojitelji

- posjeta pekari, oblikovanje tijesta

- kuharica

- posjeta školskoj knjižnici
- darivanje, zdravlje

- knjižničarka Weber
- djeca

- lišće, magla, vjetar

- djeca, roditelji

- novac, štednja, kasica, posjeta
bankama

- roditelji

- himna, grb, zastava

- običaji
- posjeta seoskom groblju

- djeca

- kasna jesen

- golo drveće, mraz

- odgojitelji

- knjiga (do 15.11.)

- slikovnice, časopisi

- dani tjelesne kulture

- vježbanje na svježem zraku
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PROSINAC

DANI ADVENTA
- Sv. Barbara 4. 12.

SIJEČANJ

- Sv. Nikola 6. 12.
- Sv. Lucija 13. 12.
- Božić (25.12.)
ZIMA
- odlazak stare i doček Nove
godine
- zimske radosti

VELJAČA

OŽUJAK

TRAVANJ

- životinje zimi
- Dan zaljubljenih (Valentinovo 14.
02.)
- tombola
BUĐENJE PRIRODE
- dani karnevala
- Pepelnica
- u susret prolječu (21.03.)
- Dan žena – tko se o nama brine
u vrtiću
- svjetski dan voda 22. 03.
MOJE SELO U PROLJEČE
- prolječe
- svjetski dan zdravlja (07.04.)naše zdravlje
- Uskrs (20 i 21.04.)
- dan planeta Zemlje (22.04.)

SVIBANJ

MOJA OBITELJ
- praznik rada 01. 05.

Izrada ukrasa, igre i oblikovanje papira
- Barbarina grančica
- Nikolina čizma, darivanje
- klijanje pšenice
- ukrašavanje jelke
- doček nove godine

- svjetski dan športa 29. 05.
LIPANJ

SRPANJ KOLOVOZ

ZAVRŠNA SVEČANOST
- početak ljeta – žitno polje
(21.06.)
- u susret školi
- završna svečanost
- Dan državnosti 25. 06.
LJETNI PRAZNICI
- naše selo ljeti
- odlazak na more
- igre vodom

- djeca
- odgojitelji
- roditelji

- igre na snijegu (skijanje, sanjkanje,
grudanje, Snješko Bijelić
- hranimo ptice
- koga volim a tko voli mene

- seoske maškare, maskiranje i
učestvovanje u povorci
- prvo proljetno cvijeće
- majka – radnica
- posjeta zaposlenoj ženi
- nastanak novog života
- životinje, biljke, ljudi
- što treba jesti
- zeko, pisanice
- uređenje okoliša
- poštujmo rad

- dan vatrogasaca 04. 05.
- Moja majka – moja obitelj
(majčin dan 11.05., moja obitelj)

- djeca
- odgojitelji
- roditelji
- kuharica

- djeca
- odgojitelji
- roditelji

- djeca
- roditelji
- odgojitelji

- djeca
- roditelji
- odgojitelji

- djeca
- roditelji
- odgojitelji

- život u obitelji
uzajamna ljubav
- natjecanje u različitim disciplinama
- šetnje poljem
- posjeta školi
- priredba
- volim svoju domovinu
- šetnje selom
- ljetovanje
- aktivnosti

- djeca
- odgojitelji
- roditelji
- učitelji
- djeca
- roditelji
- odgojitelji

SVEČANOSTI I MANIFESTACIJE U VRTIĆU
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Datumi koje čemo obilježiti
1

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN

Vrijeme
realizacije
Rujan 2011. godine

2

DJEČJI TJEDAN

Listopad

3

SVJETSKI DAN HRANE
- DANI KRUHA

Listopad

4

SVJETSKI DAN JABUKE

Listopad

5

JESENSKA SVEČANOST

Listopad

6
7

DANI KNJIGE
MEĐUNARODNI DAN ŠTEDNJE

Listopad-Studeni
Listopad

8

SVI SVETI – DAN MRTVIH

Studeni

9

SVEOPĆI DJEČJI DAN –
UNESCO

Studeni

10

DANI TJELESNE KULTURE

Studeni

11
12

SVETI NIKOLA
BOŽIČNA I NOVOGODIŠNJA
SVEČANOST

Prosinac
Prosinac

13
14

VALENTINOVO
DANI KARNEVALA –
KARNEVALSKA POVORKA
MEĐUNARODNI DAN VODA
SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

Veljača
Ožujak

Travanj

18

USKRŠNJI
BLAGDANI
DAN PLANETA ZEMLJE

19

01. SVIBNJA – PRAZNIK RADA

Svibanj

20
21

Svibanj
Svibanj

22
23

DAN VATROGASACA
DAN MAJKI –
DAN OBITELJI
SVJETSKI DAN ŠPORTA
ZAVRŠNA SVEČANOST

24

DAN DRŽAVNOSTI

Lipanj

15
16
17

Ožujak
Travanj

Travanj

Svibanj
Lipanj

Način
Realizacije
- šetnja prirodom
- športske igre
- crtanje poruka oko zgrade vrtića
- druženje vrtića našeg područja u
našem vrtiću
- posjeta pekari u Končanici
- mjesimo tijesto
- blagovanje kruha
- darivanje jabuka
- jabuka kao simbol ljubavi
- zajedničke aktivnosti i uživanje u
jesenskim plodovima
- posjeta školskoj knjižnici
- posjeta bankama u Daruvaru
- igraonice u vrtiću
- obilazak seoskog groblja
- paljenje svijeća
- polaganje cvijeća na groblju
- upoznavanje sa pravima djeteta
- plakat
- izložba
- fotografija
- po mogučnosti što više boraviti na
svježem zraku,
- svakodnevne tjelovježbe
- izrada čizme za darove
- izrada ukrasa za jelku
- ukrašavanje jelke
- učestvovanje na svečanoj akademiji
u čast Božiću i Novoj godini
- ples srca
- izrada maski i kostima
- povorka maškara
- voda je najzdravije piće
- dolazak liječnika u vrtić
- posjeta djece u ambulantu
- izrada pisanica
- darivanje
- radne aktivnosti – uređenje okoliša,
sadnja cvijeća
- upoznajmo razna zanimanja
- posjeta roditelja na radnom mjestu
- vatrogasac u skupini
- izrada čestitki i poklona za majke
- športske aktivnosti
- sva djeca iz našeg vrtića
- druženje s roditeljima
- oproštaj od predškolaca
- školska svečanost – sudjelovanje

PLAN IZLETA I POSJETA
R. br.
1.
2.

OBILJEŽAVANJE
Dan hrvatske policije
Dječji tjedan

DATUM REALIZACIJE
Rujan
Listopad

POSJETE VRTIĆU
- posjeta prometnog inspektora
- druženje vrtića s našeg područja u
našem Vrtiću
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3.
4.
5.
6.
7.

Dani kruha
Posjeta prvih razreda
osnovne škole
Sveti Nikola
Svjetski dan zdravlja
Dan vatrogasaca

Listopad
Listopad

- posjeta seoskog župnika
- posjeta prvih razreda našem vrtiću

Prosinac
Travanj
Svibanj

- posjeta svetog Nikole
- posjeta liječnika i stomatologa
- posjeta vatrogasca u grupu

DATUM REALIZACIJE
Listopad
Listopad
u dogovoru s knjižničarkom –
studeni
Studeni
Listopad
Veljača
Ožujak
Ožujak
Svibanj

POSJETE VRTIĆA
- posjeta okolnih dječjih vrtića našem vrtiću
Pekarskom obrtu „Krstovski“ Končanica
Školskoj knjižnici (tokom X. ili XI. mjeseca)

POSJETE VRTIĆA
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OBILJEŽAVANJE
Dječji tjedan
Dani kruha
Dani knjige
Dan mrtvih – Svi sveti
Svjetski dan štednje
Valentinovo
Maškare u Vrtiću
Dan žena
01. 05. – Praznik rada

Seoskom groblju
Posjeta bankama u Daruvaru
Posjeta cvječarnici
Obilazak užeg centra
Pogon „Vesna“ Končanica
Posjeta roditelju na radnom mjestu

OBAVEZNA PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA
1.

Matična knjiga - evidencija o upisu i ispisu djece

2.

Imenik djece

3.

Godišnji plan ustanove

4.

Makro programi rada - tromjesečni planovi

5.

Mikro programi rada - tjedni plan aktivnosti

6.

Dnevnik rada - plan dnevnih poticaja i aktivnosti te zapažanja o radu

7.

Tromjesečna valorizacija ostvarenih zadataka

8.

Izvješće na kraju godine

9.

Plan rada ljeti

10. Dokumentacija o stvaralaštvu djece (foto zapis)
11. Izvedbeni plan suradnje s roditeljima
12. Zapisnici roditeljskih sastanaka
13. Plan permanentnog usavršavanja
14. Evidencija o stručnom usavršavanju
15. Ljetopis
V. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH RADNIKA
Naobrazba i stručno usavršavanje odgojitelja jedna je od prioritetnih zadaća, kako na razini ustanove tako i van nje.
Odgojitelji će se usavršavati na sljedeći način:
1.

proučavanjem stručne literature

2.

prisustvovanjem što većem broju stručnih aktiva kako za odgojitelje tako i za ravnatelje

3.

-

stručni skupovi u organizaciji Predškolske sekcije HPKZ BBŽ

-

stručni skupovi u organizaciji izdavačke kuće Školska knjiga

sudjelovanjem u radionicama pod vodstvom uglednih i renomiranih predavača
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4.

uzajamnim kontaktima i razmjenama iskustava odgojnih radnika i stručnih suradnika bližeg područja

5.

prisustvovanjem Aktiva čeških odgojitelja i učitelja te plenumu čeških odgojitelja i učitelja kao i seminaru za
odgojitelje i učitelje u Češkoj Republici u organizaciji Saveza Čeha i prosvjetne savjetnice za češki jezik Jitke Stanja
Brdar, prof.

6.

prisustvovanjem seminarima u organizaciji udruge „Korak po korak“ (prema katalogu)

7.

sudjelovanjem na stručnim predavanjima u okviru Tjedna psihologije u organizaciji Pučke knjižnice i čitaonice iz
Daruvara

8.

prisustvovanjem seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i prosvjetne savjetnice Darije Drviš
(prema katalogu stručnih skupova za predškolski odgoj – a prema mogućnostima).

POPIS LITERATURE ZA INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
1.

Prekop Jirina – Potraga za blagom u našoj djeci

2.

Pećnik Ninoslav – Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece

3.

Slunjski Edita – Dječji vrtić zajednica koja uči

4.

Rečić Mijo – Priprema za školu

5.

Rumpf Joachim – Vikati, udarati, uništavati

6.

Miljak Arjana – Življenje djece u vrtiću

7.

Britton Lesley – Učenje kroz igru

VI. SURADNJA S RODITELJIMA
Vrtić surađuje s roditeljima s ciljem:
1.

što boljeg upoznavanja uvjeta života i rada vrtića

2.

brže adaptacije djeteta na nove uvjete života

3.

što boljeg informiranja roditelja o napredovanju njihova djeteta u programu

4.

usmjeravanja i proširivanja znanja o pravima djeteta

5.

pomaganja djeci u pripremama za školu

R. br.
1.

NAČIN RADA
Individualni razgovori na zahtjev:
a) ravnatelja
b) roditelja
c) odgojitelja

2.

Putem roditeljskog sastanka:
a) program rada vrtića
b) prava i dužnosti roditelja
c) predavanja za roditelje

Nosioci i vrijeme realizacije

Način vrednovanja

- ravnatelj
- roditelj
- odgojitelji
tokom godine
- ravnatelj
- ravnatelj
- ravnatelj
- odgojitelj
- liječnik opće prakse
- prema potrebi
- ortoped (prema potrebi)
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

Kutić za roditelje:
a) dnevne obavijesti
b) sudjelovanje u izradi jelovnika
c) ankete
Sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom
procesu:
a) u skupini
b) na igralištu
c) organizacija posjeta, izleta, programa,
svečanosti
d) upoznavanje radnog mjesta roditelja
Uključivati roditelje u radne aktivnosti:
a) uređenje dvorišta
b) sakupljanje bezvrijednog papira i
materijala
c) izrada igračaka, pomagala, kostima
Posjete roditeljskom domu:
a) ravnatelja
b) odgojitelja
c) bolesnom prijatelju
Prezentacija edukativnog materijala na panou za
roditelje
Prezentacija postignuća djece – izložbe,
događanja u skupini – pano za roditelje

- ravnatelj
- roditelji
- odgojitelji
tokom godine

- ankete
- upitnici
- fotodokumentacija

- odgojitelji
- ravnatelj
- roditelji – prema planu posjeta
- prema potrebi

- roditelji
- svi uposleni u vrtiću
prema potrebi
prema potrebi
Odgojitelji

tokom godine

Odgojitelji

VII. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA
Radi podizanja kvalitete rada i obogaćivanja programa potrebno je intenzivirati suradnju s društvenom sredinom
(institucije, pojedinci).
Vrtić će surađivati:
R. br.
1.
2.

VANJSKI ČIMBENICI
Svi vrtići s užeg područja („Vladimir
Nazor“, „Ferda Mravenec“, Sirač)
Općina Končanica

3.

Češka osnovna škola Končanica

4.

Češki dječji vrtić Daruvar

5.

Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar

SADRŽAJ
Susreti,
zajedničko
druženje i igre
- financiranje
- organizacija
rada
- administracija
- učestvovanje na
različitim
svečanostima
posjet
nižim
razredima
organizacija
školskog prijevoza
savjetovanja
i
sugestije
oko
realizacije Programa
rada
savjetovanja
i
sugestije
oko
realizacije Programa
rada

VRIJEME
Dječji tjedan
- povremeno Općina Končanica
tokom godine

NOSIOCI ZADATAKA
- odgojitelji
- ravnatelj
- ravnatelj
- roditelji

tokom godine

- djeca
- odgojitelj
- ravnatelj

prema potrebi

- ravnatelj
- odgojitelji

prema potrebi

- ravnatelj
- odgojitelji

22

6.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa

7.

Agencija za odgoj i obrazovanje

8.

Ambulanta opće medicine i zabna
ambulanta

9.

- NIU „Jednota“ Daruvar
- Savez Čeha u R.H.

10.

Pekara, školska knjižnica, trgovački
obrti, cvječarnica, mlin, Pogon
„Vesna“
Župni ured

11.
12.

MUP, PU Bjelovarsko-bilogorska,
PP Daruvar

13.

17.

Sveučilište Kino „30. svibnja“
Daruvar
Zavod
za
javno
zdravstvo
Bjelovarsko-bilogorske županije
HES Daruvar
Upravni odjel za Europske
integracije i međunarodnu suradnju
BBŽ
Obiteljski
centar
Bjelovarskobilogorske županije
Savez Čeha u RH

18.
19.

ČUZ – Češka Republika
Učitelj iz Češke Republike

14.
15.
16.

Stručna
pomoć,
upute,
savjeti,
seminari
Stručna
pomoć,
upute,
savjeti,
seminari
Zdravlje
djece,
stručna
pomoć,
savjeti,
sistematski
pregledi
informativna
djelatnost
- obavijesti
Posjete
prema
realizaciji Plana i
programa
Posjeta
crkvi,
blagdani
Predavanja
o
sigurnosti djece u
prometu,
savjeti,
upute (sigurnost u
okruženju i prometu)
Kazališne predstave,
crtani filmovi
Stručna
pomoć,
upute, savjeti
Savjetovanja
oko
uključivanja u različite
projekte
Savjetovanja,
predavanja, projekti
Seminar,
savjetovanja, savjeti
Donacije
Stručna
pomoć,
savjet, posjete

prema potrebi

- ravnatelj

prema potrebi

- ravnatelj

tokom godine i prema
potrebi

- ravnatelj
- odgojitelj

tokom godine

- ravnatelj

tokom godine

- ravnatelj
- odgojitelji
- ravnatelj
- odgojitelji

tokom godine

tokom godine prema
planu i programu
tokom godine
tokom godine
Prema potrebi
Prema potrebi
Prema potrebi
Prema potrebi
Jednom tjedno

- ravnatelj
- odgojitelj

- ravnatelj
- ravnatelj
- odgojitelj
- ostali zaposleni
- ravnatelj
- odgojitelj
- ravnatelj
- odgojitelj
- ravnatelj
- odgojitelj
- ravnatelj

VIII. UPRAVLJANJE RADOM I POSLOVANJE VRTIĆA
Češkim dječjim vrtićem Končanica upravlja Upravno vijeće u suradnji s ravnateljicom.
Upravno vijeće broji pet članova:
-

tri člana Upravnog vijeća imenuje osnivač

-

jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga

-

jednog člana biraju odgojitelji iz svojih redova.

Bitni zadaci tijela upravljanja:
-

donijeti te usvojiti na prijedlog ravnatelja Godišnji plan i program rada te Godišnje izvješće o radu za proteklu radnu
godinu

-

raditi na usaglašavanju postojećih i izradi novih normativnih akata u skladu sa zakonima Republike Hrvatske

-

utvrditi financijski plan, periodične obračune i završne račune

-

odlučivati o svim važnim pitanjima upravljanja i poslovanja vrtića
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IX. FINANCIRANJE PROGRAMA
Redovan rad vrtića financira se prema sljedećim izvorima:
-

sredstvima lokalne samouprave Općine Končanica

-

uplate roditelja za korištenje usluga vrtića

-

iz proračuna Republike Hrvatske kao sufinanciranje programa predškolskog odgoja i naobrazbe pripadnika etničkih i
nacionalnih zajednica ili manjina u visini 75 000 kuna po djetetu (ova sredstva služe isključivo za nabavu didaktičke
opreme, pomagala i sredstava potrebnih za provedbu programa, stručno usavršavanje odgojitelja, nabavu stručne
literature te općenito za poboljšanje uvjeta rada svih zaposlenih u vrtiću)

-

inozemnim donacijama u opremi, dječjoj i stručnoj literaturi, likovnom materijalu i dr.

Lokalna samouprava - Općina Končanica sudjelovat će u financiranju programa do 70%.
Cijena participacije roditelja djece korisnika usluga u Češkom dječjem vrtiću Končanica jedinstvena je te iznosi 450,00 kn.
Za drugo i svako daljnje dijete iz iste obitelji cijena vrtića je 300,00 kn.
X. GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA
Ravnatelj je ovlaštena i odgovorna osoba koja brine o cjelokupnom funkcioniranju, organizaciji i ustroju vrtića.
Godišnji plan ravnatelja obuhvaća:
-

dobro organiziran rad vrtića

-

prilagoditi roditeljima radno vrijeme ustanove

-

uspostaviti dobru suradnju sa svim zaposlenicima

-

poticati odgojitelja na kvalitetan odnos prema radu te očuvanju postojeće imovine u objektu

-

nadopunjavati po mogućnosti postojeću opremu u vrtiću

-

pratiti zdravstveno stanje djece i zaposlenika (pojava bolesti - razlog bolesti)

-

osigurati osnovne higijenske zahtjeve, svakodnevno čistiti unutarnji i vanjski prostor

-

voditi brigu o zdravstvenom stanju zaposlenika i primjerenim radnim uvjetima

-

organizirati posjete vrtiću i vrtića

-

uspostaviti dobru suradnju sa neposrednom okolinom

-

učestvovati na stručnim aktivima

-

kontaktirati te izmjenjivati iskustva s ravnateljima drugih vrtića

-

organizirati (po mogućnosti) stručna predavanja za roditelje i zaposlene

-

surađivati s lokalnim upravama vlasti

-

pratiti zakonske propise

-

ostali nepredviđeni poslovi

XI. SIGURNOSNI I ZAŠTITNI PROGRAM
Sadržaj:
UVOD
CILJ
NOSITELJI PROGRAMA
PROVODITELJI
MJESTO PROVEDBE PROGRAMA
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AKTIVNOSTI U ODNOSU PREMA SVIM ZAPOSLENICIMA
AKTIVNOSTI U RADU S RODITELJIMA
AKTIVNOSTI I ZADACI U RADU S DJECOM
SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA
STRUČNO USAVRŠAVANJE
TIJEK PROVOĐENJA PROGRAMA
MJERE SIGURNOSTI U VRTIĆU
MJERE SIGURNOSTI NA DVORIŠTU I IGRALIŠTU
PRAVA I OBVEZE RODITELJA PO UGOVORU IZMEĐU RODITELJA I VRTIĆA
PROTOKOLI POSTUPANJA U RIZIČNIM SITUACIJAMA
I. Protokol postupaka kod preuzimanja i predaje
djeteta roditelju
II. Protokol postupanja kod neblagovremenog
dolaska po dijete
III. Protokol postupanja u slučaju bijega odnosno
nestanka djeteta
IV Protokol ponašanja u slučaju bolesti ili ozljede djeteta
V. Protokol postupaka pri korištenju dvorišta i igrališta
VI. Protoko postupanja u sobi dnevnog boravka i ostalim
prostorima vrtića (garderoba, sanitarni čvor)
VII. Protokol postupaka i mjera nadzora kretanja
odraslih osoba u objektu i oko objekta
VIII. Protokol postupaka u vrijeme dnevnog odmora
djece u vrtiću
IX. Protokol za postupanje u slučaju nasilja među djecom
X. Protokoli ponašanja u slučaju nasilja u obitelji
(zlostavljanje ili zanemarivanje)
XI. Protokoli postupanja u slučaju da po dijete dođe
osoba u alkoholiziranom ili nekom drugom
neprimjerenom psihofizičkom stanju
XII. Protokoli postupanja u slučaju sukoba s roditejima
ili međusobnog sukoba roditelja
VAŽNIJI BROJEVI TELEFONA
UVOD
Osnovna potreba svakog djeteta je potreba za sigunošću, stoga je neophodno tu potrebu zadovoljiti kako u obiteljskom
tako i u vrtićkom okruženju.
Prema Konvenciji o pravima djeteta „svako dijete treba stabilno okruženje i stalne brižne odrasle kako bi se osječalo
sigurno i zaštićeno“. To je uvjet njegova zdrava tjelesnog i psihičkog razvoja.
Odgojitelji i druge odrasle osobe odgovorni su za stvaranje sigurnog okruženja, ali su isto tako odgovorni za poučavanje
djeteta kako bi se samo moglo pobrinuti za vlastitu sigurnost.
Nepovoljne okolnosti i uvjeti djetetova odrastanja mogu imati ozbiljne posljedice za njegovo psihofizičko zdravlje, opću
sigurnost i život.
Vrtić kao Ustanova obvezan je osigurati uvjete koji će zadovoljavati potrebe djece i odgojitelja, kako bi se osječali
zaštićeno, sigurno i zadovoljno.
Opasnosti koje proizlaze iz suvremenog načina života dovode nužno do pojačavanja mjera sigurnosti u vrtiću i oko njega
jer (SIGURAN VRTIĆ JE NAJBOLJI VRTIĆ).
CILJ
- osigurati potpunu sigurnost djece tijekom boravka u vrtiću
- skretati pozornost i poučavati djecu na postojanje opasnih situacija te kod djece razvijati vještine prepoznavanja
opasnosti i snalaženja u njima
- zadovoljavanjem dječjih potreba omogućiti im sigurno i sretno djetinjstvo
NOSITELJI PROGRAMA
- ravnatelj
- odgojitelji
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PROVODITELJI
- odgojitelji
- ostali djelatnici
MJESTO PROVEDBE PROGRAMA
- unutarnji prostor vrtića
- vanjski prostor vrtića – prilaz vrtiću, dvorište
- prostor izvan vrtića gdje planiramo posjete i sl.
AKTIVNOSTI U ODNOSU PREMA SVIM ZAPOSLENICIMA
Utvrđivanje postupaka i mjera za:
 nadzor osoba koje ulaze u Vrtić
 nadzor djece u unutrašnjim i vanjskim prostorima Vrtića
 dodatne mjere opreza kod organiziranog boravka djece izvan Vrtića (izleti, šetnje, posjete i sl.)
AKTIVNOSTI U RADU S RODITELJIMA
 jačanje roditeljske svijesti u njihovoj ulozi u razvijanju navika sigurnog ponašanja kod djece
 educirati roditelje o postavljanju jasnih sigurnosnih granica a koje neće ograničavati djetetov razvoj ali če mu
osigurati uvjete za sigurnu i nesmetanu igru, kretanje, istraživanje, druženje, učenje o svijetu oko sebe,
razvijanje pozitivne slike o sebi i vjere u vlastite sposobnosti
 informiranje roditelja o načinima preventivnog djelovanja te kako mogu uticati na svoje dijete (ukazati im na
izvore opasnosti – opasni predmeti, nepoželjna ponašanja, nepoznate osobe)
 informiranje roditelja o važnosti i načinima reagiranja na uočene moguće opasnosti u vanjskim i unutarnjim
prostorima vrtića, prilazima vrtiću i drugim prostorima koji se koriste za vrijeme boravka djeteta u vrtiću
 dogovoriti pravila ponašanja i međusobnog informairanja roditelja – odgojitelja (obaveznog javljanja odgojitelju
kod dovođenja i odvođenja djeteta, dovođenja djeteta u vrtić do 8,00 sati, javljanje promjene broja telefona,
adrese i slično i drugih osoba koje se brinu o djetetu, informiranje o zdravstvenom stanju djeteta i dr.)
 suradnja roditelja s odgojno-obrazovnim kadrom kod identifikacije specifičnih potreba djeteta posebno onih koje
mogu ugroziti sigurnost djeteta
 informirati roditelje o protokolima postupanja u rizičnim situacijama u dječjem vrtiću
AKTIVNOSTI I ZADACI U RADU S DJECOM
 ukazivati na opasnosti (za sebe i druge) u unutarnjem i vanskom prostoru vrtića (igralište, promet, obiteljski
dom)
 učenje poželjnih sigurnosnih ponašanja u vrtiću, pravilno korištenje pomagala – na dvorištu, korištenje
stepenica, kao i izvan njega
 proširivati znanja i vještine u očuvanju vlastitog zdravlja (pravilna prehrana – jelovnik, prevencija pretilosti,
redovito bavljenje sportom, zadovoljavati potrebe za odmorom, snom i slično)
 razvijanje odgovornosti kroz razgovor, igru, igre uloga, pravila u skupini
 reagiranje na ponašanja djece i odraslih koji ugrožavaju vlastitu sigurnost kao i sigurnost drugih i imovine
 učenje strategija i načina suočavanja s mogućim opasnim situacijama (zlostavljanja)
SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA
 tijelima lokalne samouprave
 Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa
 Agencijom za odgoj i obrazovanje
 Zavodom za javno zdravstvo
 Policijskom postajom Daruvar
 Centrom za socijalnu skrb Daruvar
 Domom Zdravlja, Ambulanta opće medicine i Zubna ambulanta u Končanici
 Športskim savezom grada Daruvara
 Športskim savezom Bjelovarsko-bilogorske županije
 Drugim vrtićima i osnovnim školama
 I drugim ustanovama
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STRUČNO USAVRŠAVANJE
 edukativne radionice za odgojitelje kao i za ostale zaposlenike Vrtića a koje če se realizirati u suradnji sa:
o Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa,
o Agencijom za odgoj i obrazovanje
o Zavodom za javno zdravstvo
o Ostalim ustanovama prema potrebi
TIJEK PROVOĐENJA PROGRAMA
Program će se provoditi kontinuirano tokom cijele pedagoške godine ali če njegovo provođenje biti nastavljeno i u idućim
godinama.
MJERE SIGURNOSTI U VRTIĆU
- odgojitelj je obavezan biti prisutan tokom cijelog boravka djece u vrtiću (i za vrijeme odmora)
- brojeve telefona hitnih službi držati pored telefona na istaknutom mjestu
- redovito kontrolirati ispravnost električnih instalacija i grijaćih tijela
- zaštititi utičnice zaštitnim poklopcima
- redovno kontrolirati ispravnost aparata za gašenje požara
- redovito kontrolirati stabilnost namještaja, osigurati podmetače (tepihe) protiv klizanja
- redovito čistiti i dezinficirati igračke, radne plohe te cjelokupan prostor vrtića
- lijekove i sredstva za čišćenje držati izvan dosega djece
- i nadalje provoditi mjere sigurnosti u pripremi hrane
MJERE SIGURNOSTI NA DVORIŠTU I IGRALIŠTU
- redovito čistiti prilaz zgradi vrtića te prostora oko zgrade
- kontrolirati i održavati igrala
- redovito održavati pješćanik te ga pokrivati
- pri izlasku na svježi zrak djecu adekvatno odijevati – ovisno o godišnjem dobu ili vremenskim prilikama
- upozoravati djecu da nekontaktiraju sa nepoznatim osobama, da odbijaju slatkiše, pozive u auto nepoznate osobe i
sl.
- zabraniti ulazak motornih vozila u dvorište vrtića

PRAVA I OBVEZE RODITELJA PO UGOVORU IZMEĐU
RODITELJA I VRTIĆA
Roditelj s Vrtićem sklapa Ugovor o međusobnoj suradnji, kojm se istiću prava i obveze:
- u pravilu dijete dovodi i odvodi roditelj, a preuzima ga i predaje odgojitelj
- u slučaju spriječenosti roditelja, roditelj će upoznati odgojitelja koja će punoljetna osoba odvoditi dijete u slučaju
spriječenosti (IZJAVA)
- roditelji ravnopravno, zajednički i sporazumno skrbe o djetetu, bez obzira žive li zajedno ili odvojeno
- ako je odlukom Suda jednom od roditelja zabranjen susret i druženje s djetetom, tom roditelju će se uskratiti susret s
djetetom a o njegovom dolasku obavijestiti Policiju i Centar za socijalnu skrb
- roditelj ima pravo dobivati informacije o napredovanju svog djeteta te kako su zadovoljene potrebe istog
- roditelj ima pravo i mogućnost sudjelovati u radu vrtića u određenim projektima (boravak u skupini djeteta, izletima i
sl.)
PROTOKOLI POSTUPANJA U RIZIČNIM SITUACIJAMA
KAKO POSTUPITI I RIZIČNIM SITUACIJAMA
I.
Protokol postupaka kod preuzimanja i predaje djeteta roditelju
 Upoznati roditelja novoprimljenog djeteta o pravilima vrtića i radnjama koje moraju obaviti u vezi predaje i
preuzimanja djeteta
 Roditelj predaje dijete odgojitelju
 Odgojitelj predaje dijete roditelju ili punoljetnoj osobi koju je roditelj naveo u Upisnici za boravak djeteta u
vrtiću
 Ukoliko odgojitelj ne poznaje dotičnu osobu on če ju legitimirati
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 Odgojitelj redovito provjerava podatke o telefonskom brojevima roditelja i ovlaštenih osoba
 Dežurni odgojitelj dužan je ostati s djetetom do dolaska njegovih roditelja. Ukoliko roditelji ne dođu po
dijete do 15,30 sati a nisu pravodobno obavijestili vrtić da postoji mogućnost kašnjenja, odgojitelj će
postupiti prema protokolu postupanja kad roditelji ne dođu po dijete do 15,30 sati.
 U slučaju da odgojitelj zapazi fizičku povredu djeteta kod dolaska djeteta u vrtić, potrebno je pitati roditelja
što se dogodilo, informaciju zabilježiti u dnevnik rada te informirati ravnatelja
II.

Protokol postupanja kod neblagovremenog dolaska po dijete
 Tolerirati nedolazak roditelja do 30 minuta (ako roditelj nije pravovremeno obavijetio vrtić o mogućnosti
kašnjenja)
 Odgojitelj će pokušati telefonski stupiti u kontakt s roditeljima ili osobama koje je roditelj ovlastio da
preuzmu dijete
 Ukoliko se ne uspostavi kontakt s roditeljima a roditelj ne dođe po dijete, odgojitelj obavještava:
- ravnateljicu
- po potrebi policiju

III.

Protokol postupanja u slučaju bijega odnosno nestanka djeteta
 Zadržati smirenost radi ostale djece u grupi
 Dobro razmisliti i pokušati se sjetiti kada ste ga zadnji put vidjeli
 Pitajte drugu djecu gdje je ...
 Provjerite prostor SDB, garderobu i sanitarni čvor (tražite: u ormaru, ispod stola...) mjesto gdje je do sada
najviše boravilo
 Zbrinjavate drugu djecu (predajete ih kolegici ili drugom zaposleniku vrtića) te kažite djeci što se dogodilo
 Tražiti pomoć od zaposlenika koji nije u neposrednom radu s djecom te pretražujete vrtić (izvan uobičajene
putanje kretanja)
 Pretražite bližu okolicu vrtića
 Potražite pomoć ravnatelja koji obavještava roditelja, te potragu proširujte na kučnu adresu, naselje i ostale
moguće pravce kretanja (radno mjesto roditelja, prijatelja djeteta, baka, gdje se inače voli igrati)
 Ako dijete nije pronađeno ravnatelj zove policiju
Dijete je pronađeno!
 Izriće se „JA“ poruka: „Kad te nisam vidjela, jako sam se zabrinula...“, „Uplašila sam se za tebe, gdje si?“
 Budite svjesni olakšanja i kažite to djetetu
 Napišite izvještaj o događaju u dnevnim zapažanjima
 Po potrebi se vodi zapisnik koji se dostavlja ravnatelju
S roditeljima nakon događaja razgovara ravnatelj i odgojitelj.

IV.

Protokol ponašanja u slučaju bolesti i ozljede djeteta
 U vrtiću ne može boraviti bolesno dijete jer ne može dobiti adekvatnu njegu a povečava se mogućnost
obola druge djece
 Roditelj obavještava odgojitelja iz kog razloga dijete ne pohađa vrtić te će ga ostaviti na kučnom liječenju
do potpunog ozdravljenja
 U slučaju da dijete ima: povišenu temperaturu
Povraća više od dva puta
Ima proljev
Bolove
Pojava neke zarazne bolesti, odgojitelj je dužan ODMAH obavjestiti
roditelja
Postupci u situaciji ozljede djeteta
 Umiruju se druga djeca, jasnim se riječima objašnjava što se dogodilo, zbrinjavaju se tako da drugu
grupu preuzima drugi zaposlenik
Lakša ozljeda (manji udarci, ogrebotine)
- saniram ozljedu na licu mjesta
- pratim ponašanje djeteta
- obavlještavam o događaju ravnatelja
- obavještavam roditelja
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- pišem izvješće u dnevnom zapažanju
- piše se zapisnik u dogovoru s ravnateljem
Teža ozljeda (duboke rane, kontuzije, lomovi...)
- prvu pomoć daje odgojitelj djeteta ili osoba koja je u tom trenutku najspremnija
- zaposlenik najbliže telefonu zove ravnatelja
- ravnatelj poziva roditelja i s odgojiteljem odlazi u zdravstvenu ustanovu, gdje čeka roditelja
- u zdravstvenoj ustanovi se ostaje dok dijete nije zbrinuto
- ukoliko se dijete pusti iz zdravstvene ustanove (a roditelj nije bio prisutan) odgojitelj čeka
roditelja, daje izvješće o događanju i daljnjim uputama iz bolnice
- piše se zapisnik o povredi
- ostati u kontaktu s roditeljima, raspituje se o stanju djeteta te se prati njegov oporavak
Jako teška ozljeda (gubitak svijesti, gušenje, pad s visine, jače krvarenje...)
- najspremniji u ustanovi pruža pomoć TOČNO prema uputama za pojedinu vrstu ozljede
- jedan zaposlenik zove HITNU 94 i ravnatelja
- ravnatelj ili odgojitelj obavještava roditelja
- ravnatelj s odgojiteljem prati dijete u bolnicu i čeka roditelja
- u bolnici se ostaje sve dok dijete nije zbrinuto
- piše se zapisnik o povredi
- ostaje se u kontaktu s roditeljima, raspituje se o djetetovu stanju i prati se njegov oporavak
V.

VI.

VII.

Protokol postupaka pri korištenju dvorišta i igrališta
 Spremačica je dužna pregledati dvorište prije izlaska djece, ukloniti opasne predmete
 Prije izlaska na igralište, uputite djecu da odu na sanitarni čvor (tko treba)
 Upozoravajte djecu te im ukazujte na pravilno korištenje igrališta te ih upućivati na elemente zaštite i
samozaštite
 Provjerite i uvjek imajte na umu da u svakom trenutku vidite svu djecu
 U slučaju potrebe odlaska djeteta na sanitarni čvor, osigurati mu pratnju nekog od zaposlenika
 Budite uz djecu koja koriste sprave na igralištu za koje procjenjujete da je neophodan vaš nadzor
 Uvijek provjerite sve ulaze i izlaze s igrališta kad se nađete u njihovoj blizini
 Zahtjevajte, na ljubazan način, da se roditelji ne zadržavaju na dvorištu radi sigurnosti djece
 Nemojte nikada do kraja biti opušteni, jer se opasnost pojavi kad je najmanje očekujemo
 Kod odlaska s djecom izvan dvorišta vrtića (šetnje, izleti, parkovi...) u pratnji idu dva odgojitelja
 Kod odlaska s djecom van grada odgojitelji su dužni imati popis djece i potpis roditelja o suglasnosti
Protokol postupanja u sobi dnevnog boravka i ostalim prostorimama vrtića (garderoba, sanitarni čvor)
 Budite uvijek dostupni djeci i nikada ih ne ostavljajte same
 Uvijek nadzirite kretanje djece od sobe dnevnog boravka do garderobe i sanitarnog čvora






Protokol postupaka i mjera nadzora kretanja odraslih osoba u objektu i oko objekta
Obratite pozornost na kretanje osoba u vrtiću
Pratite neuobičajeno kretanje osobe, ispratite dotičnu osobu do izlaza
Obratite pozornost na zatvaranje svih ulaza u vrtić
Objekt zaključavati između 9,00 i 14,00 sati

VIII.

Protokol postupaka u vrijeme dnevnog odmora djece u vrtiću
 Prostor i oprema sobe dnevnog boravka mora biti primjereno pripremljen (dovoljno zraka, topline, nema
propuha, ne zatamnjen, prikladna posteljina individualno označena, akekvatna pokrivala i sl.)
 Djecu higijenski pripremiti za dnevni odmor (pranje zubi, skidanje suvišne odjeće)
 Ne ostavljati djecu bez nadzora
 U slučaju da odgojitelj opazi ili primjeti sumnjivo kretanje djeteta u krevetu (disanje i sl.) odmah mu pružiti prvu
pomoć
 Eventualne specifične i izvanredne situacije opisati u normativnoj i pedagoškoj dokumentaciji

IX.

Protokol za postupanje za slučaj nasilja među djecom
Pod nasiljem podrazumijevamo:
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 Namjerno izazvan fizički napad (udaranje, guranje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim
predmetima, pljuvanje ...)
 Negativni postupci: ogovaranje, korištenje pogrdnih imena, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje..., oduzimanje
stvari, uništavanje istih ... i sl.
Postupci:
 U slučaju spoznaje o nasilju obavijestiti ravnatelja
 Poduzeti sve mjere da se zaustavi nasilno postupanje
 U slučaju povrede zatražiti liječničku pomoć
 Roditeljima djeteta koje je žrtva nasilja dati obavijesti o mogućim oblicima savjetovanja i stručne pomoći djetetu
 Obaviti razgovor s drugom djecom o učinjenom nasilju
 Porazgovarati s djetetom koje je počinilo nasilje, ukazati mu na neprihvaljivost i štetnost takvog ponašanja,
poticati ga da promjeni svoje ponašanje ali pri tome paziti da li će djete ukazati da je ono žrtva zanemarivanja ili
zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje te odmah obavijestiti Centar za socijalnu skrb
 Pozvati roditelje djeteta koje je počinilo nasilje, upoznati ih sa događajem, savjetovati ih, upozoriti ih na
neprihvaćenost i štetnost takovog ponašanja
 U sve aktivnosti vezane za sprečavanje nasilja među djecom uključiti roditelje
X.

Protokoli ponašanja u slučaju nasilja u obitelji (zlostavljanje ili zanemarivanje)
 Odgojitelj je dužan pomno pratiti promjene na djetetu, a u slučaju da opazi bilo kakve znakove na tijelu djeteta
(crvenilo, modrice, posjekotine, rane, ugrize, ogrebotine i dr.), koji bi mogli ukazivati na zlostavljanje ili biti
posljedica zlostavljanja djeteta, izravno upitati roditelja, bilježiti objašnjenje te ih evidentirati u pedagoškoj
dokumentaciji
 U slučaju „ozljeda“ odgojitelj je dužan obavijestiti ravnatelja
 Odgojitelj ne provodi ispitavnje djeteta o vrsti i sadržaju sumnje na zlostavljanje
 O sumnjama na zlostavljanje ne iznose se informacije ostalim roditeljima i djeci u odgojnoj skupini
 Ravnatelj će zajedno s odgojiteljem koji izražava sumnju na zlostavljanje:
o razgovorati s roditeljima
o izraditi će izvješće
o surađivat će sa Centrom za socijalnu skrb

XI.

Protokoli postupanja u slučaju da po dijete dođe osoba u alkoholiziranom ili nekom drugom neprimjerenom
psihofizičkom stanju
 Ukoliko, po mišljenju odgojitelja po dijete dođe osoba koja nije u stanju odvesti dijete kući treba poduzeti
slijedeće mjere:
- osigurati osobu koja će ostati s drugom djecom
- pozvati roditelja te ga izvjestiti o situaciji i zamoliti da druga osoba dođe po dijete
- ukoliko je roditelj nedostupan kontaktirati s ostalim osobama za koje je roditelj dao izjavu da
mogu doći po dijete
- ukoliko ne može nikoga dobiti potrebno je obavijestiti ravnatelja
- ukoliko ne može nikoga dobiti kontaktirati policiju na broj 92 te ih informirati o slučaju
- ukoliko je roditelj agresivan i ne želi surađivati ne ulaziti s njim u konflikt
- u pedagošku dokumentaciju unijeti kratak opis situacije
- ukoliko dođe do takove situacije ravnatelj treba pozvati oba roditelja na razgovor

XII.

Protokoli postupanja u slučaju sukoba s roditeljima ili međusobnog sukoba roditelja
 Primjenite uvijek znanja i vještine aktivnog slušanja tzv. „JA PORUKE“ bez samoobrane, prigovora, poučavanja
 U komunikaciji s roditeljima ne se unaprijed braniti od mogućih prigovora, pažljivo slušati sugovornika i
dogovoriti individualni razgovor
 Nikada ne raspravljati pred djecom
 Ne komentirati trenutnu situaciju pred djecom ili pred drugim roditeljima
 U slučaju sukoba među roditeljima zaustavite raspravu i upozorite ih gdje se nalaze
 Obečajte roditeljima da ćete poduzeti sve moguće mjere za rješavanje nastalog problema za dobrobit djece
 O sukobu obavijestiti ravnatelja
 U normativnoj pedagoškoj dokumentaciji kratko opisati događaj

VAŽNI BROJEVI TELEFONA:
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XII.

Policija
Žurna pomoć
Policijska postaja Daruvar
Hitna medicinska pomoć
Vatrogasci
Centar (jedinstveni centar za sve
vrste hitnih situacija)

331-644

192
194
194 ili 331-688
193 ili 331-371
112

MJERE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U ČEŠKOM DJEČJEM VRTIĆU KONČANICA
1.

UVOD
Predškolska ustanova, kao odgojno-obrazovna ustanova ima zadaću i odgovornost da već od najranije dobi kod
djece razvija moralne i društvene vrijednosti.
Također je vrlo važno utjecati i na dostojanstvo i vrijednost kako odgojitelja tako i ostalih djelatnika Ustanove.
Vrlo bitno je ozračje u Ustanovi jer ono indirektno utječe na usvajanje društvenih i moralnih vrijednosti kod djece pa i
na odnose sa roditeljima i zajednicom.
Mogučnost pojavljivanja korupcije moguća je:
- prilikom zapošljavanja (primanja) djelatnika u radni odnos
- pri odlučivanju o javnoj nabavi (izbor dobavljača ili izvođaća radova)
- primanja (upisa) djeteta u vrtić
- etiketiranja djeteta u vrtiću
2.

MJERE
Kroz odgono-obrazovni rad a u:
a) odnosu na dijete
- sa djecom sprovoditi igre u kojima ih se potiće na moralni razvoj
- razvijanje pozitivnih (humanih) odnosa među spolovima
- izbjegavati mirotvorno ponašanje – nenasilno rješavanje sukoba
- isticati vrijednosti prijateljstva stvaranjem adekvatnih uvjeta te provođenja aktivnosti koje istiću vrijednost
prijateljstva
- omogućiti djeci da na različite načine iskažu i izraze doživljaj svijeta
- poticati djecu na aktivno sudjelovanje u rješavanju problema i životu skupine, obitelji
- poticati dijete na govor te da slobodno govori o onome što radi, slobodno govori o svojim iskustvima te
raspravlja o njima
- kroz sve vrste sadržaja i aktivnosti utjecati na razvoj djetetova samopouzdanja i osobnosti

-

3.

b) odnosu na odgojitelje
uspostavljanje kvalitetnih međuljudskih odnosa
poštivanje kučnog reda u vrtiću
sprečavanje mogućnosti etiketiranja djece, ne dozvoliti da poznanstvo sa odgojiteljem ili materijalna korist
odgojitelja mogla utjecati na stanje u skupini i nejednak status za svu djecu
ne koristiti svoje pozicije za obavljanje posla, koji dovode djelatnika u sukob interesa
utjecati na podjednake obveze i odgovornosti
provoditi usavršavanje
biti svjesni situacija koje dovode do korupcije, slobodno o njoj govoriti, pravilno djelovati u slučaju iste
c) odnosu na Osnivača
poštivanje svih akata
pravilno zasnivanje radnog odnosa – odabir izvršiti na osnovu traženih uvjeta
pri odabiru dobavljača javne nabave ili izvođača radova voditi brigu o mogućim sukobima interesa (odgovornost
u trošenju sredstava)
odgovornost prema lokalnoj zajednici i društvu u cjelini
uspostavljanje suradnje sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Uredom
državne uprave, Općinom i roditeljima
stvaranje moralnih i materijalnih uvjeta za dostojanstvo i vrijednost odgojitelja i ostalih djelatnika Ustanove

NOSITELJI I VRIJEME PROVOĐENJA
Nositelji:
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-

svi djelatnici Ustanove

Nadzor:
- Prosvjetno-inspekcijski nadzor
Vrijeme provođenja:
- tijekom pedagoške godine

XIII.

POSEBNI PROGRAMI

U našem Vrtiću nema posebnih programa pa ćemo ove godine kroz niz aktivnosti nastojati obogatiti naš svakodnevni rad.
Tokom godine učitelji iz Češke Republike provodit će program usavršavanja češkog jezika, igre i pokreta te glazbe sa vrtićkom
djecom. Tjelesni odgoj sprovodit ćemo u sali za tjelesni odgoj.
U našem Vrtiću ne sprovodi se program predškole, već se nastoji u dogovoru s roditeljima tu djecu uključiti u redoviti
program.
Temeljem članka 14. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica, Upravno vijeće Vrtića na prijedlog Ravnateljice donijelo je
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA
U PEDAGOŠKOJ GODINI 2013./2014.
Sjednica Upravnog vijeća održana je 09. listopada 2013. godine.
Ovim Planom i programom utvrđuju se osnovni zadaci, njihov opseg, način i vrijeme izvođenja, te druga pitanja vezana
za organizaciju rada i života vrtića u cjelini.
Za njegovo izvršenje zaduženi su ravnatelj i svi zaposlenici u Češkom dječjem vrtiću Končanica.
Predsjednica Upravnog vijeća:
________________________
(Marija Kubišta)
v.d. Ravnateljica
Češkog dječjeg vrtića Končanica:
__________________________
(Gordana Tomašek)

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ
UPRAVNO
VIJEĆE
KONČANICA
341
KLASA: 400-05/13-01/01
UR.BROJ: 2111/02-04/1-13-1
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Končanica,
05. rujan
2013.
Na temelju članka 28. točke 1. Zakona o proračunu("Narodne novine" br. 87/08) i
članka 45. stavka 2. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica, Upravno vijeće Češkog dječjeg
vrtića Končanica na svojoj 1. sjednici , održanoj 05.09.2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠT
AJ
o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2012. godinu
OPĆI DIO
-

Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2012. godinu sadrži:
Bilancu planiranih i izvršenih prihoda i primitaka Financijskog plana za 2012. godinu
Bilancu planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Financijskog plana za 2012. godinu

Članak 2.
Financijski plan Češkog dječjeg vrtića u 2012. godini ostvaren je sa 313.660,73 Kn
prihoda i primitaka, te izvršenih rashoda i izdataka u iznosu 358.069,04 Kn.

44.408,31Kn.

Članak 3.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka iznosi
Članak 4.
Novčana sredstva na žiro-računu i blagajni iznose 5.001,80 Kn.
Članak 5.
Potraživanja u 2012. godini, koja su prenesena u 2013. godinu iznose 2.517,00 Kn.

Članak 6.
Nepodmirene proračunske obveze u 2012. godini koje su prenesene u 2013. godinu
iznose 103.188,14 Kn a odnose se na:
-

plaće djelatnika za 2012. godinu

-

razni dobavljači

84.148,8
1
19.039,3
3

Članak 7.
Pregled planiranih i izvršenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prikazuje se u
bilancama godišnjeg obračuna kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI
Raz-

Sku-

Pod-

Odje-

Osnovni

red

pina

ljak

račun

1

2

skupina
3

4

5

Opis
6

Plan za

Ostvareno

Indeks

2012.

2012.

8/7

7

8

9
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6

PRIHODI POSLOVANJA
63
POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
633
Pomoći iz proračuna
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
63311
Tekuće pomoći iz državnog
proračuna
63312
Tekuće pomoći iz
županijskog proračuna
63314
Tekuće pomoći iz općinskog
proračuna
64
PRIHODI OD IMOVINE
641
Prihodi od financijske imovine
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
64132
Kamate na depozite po
viđenju
65
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
652
Prihodi po posebnim propisima
6526
Ostali nespomenuti prihodi
65264
Participacija roditelja
65269
Ostali nespomenuti prihodi
66
PRIHODI OD USLUGA I DONACIJA
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba
6631
Tekuće donacije
66312
Tekuće donacije od
neprofitnih organizacija
66314
Tekuće donacije ostalih
subjekata
6632
Kapitalne donacije
66324
Kapitalne donacije
UKUPNO

BILANCA
PRIHODA I
PRIMITAKA
SKUPINA
SKUPINA
SKUPINA
SKUPINA

63
64
65

SKUPINA

66

O

P

I

S

POMOĆ OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
PRIHODI OD USLUGA I
DONACIJA
SVEUKUPNO

265.700,00

313.660,7
3
222.200,0
0
222.200,0
0
222.200,0
0

17.000,00

16.200,00

95,29

3.700,00

0,00

245.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
206.000,0
0
0,00
0,00
0,00

84,08
0,00
0,00
0,00

0,00
86.800,00
86.800,00
86.800,00
85.000,00
1.800,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

0,00
88.960,73
88.960,73
88.960,73
87.454,00
1.506,73
2.500,00
2.500,00
2.500,00

0,00
102,49
102,49
102,49
102,89
83,71
100,00
100,00
100,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00

355.000,00

2.500,00
0,00
0,00
313.660,7
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0,00
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0,00
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8/7
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RASHODI POSLOVANJA
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
311 Plaće (Bruto)
3111
Plaće za redovan rad
31111
Plaće za zaposlene
312
Ostali rashodi za zaposlene
3121
Ostali rashodi za zaposlene
31219
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinos na plaće
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
31321
Doprinosi za obvezno
zdravst.osiguranje
31322
Doprinosi za obvezno
zdravstveno osiguranje zaštite
zdravlja na radu
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
31332
Doprinosi za obvezno
osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
32
MATERIJALNI RASHODI
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
32111
Dnevnice za službeni put
32115
Prijevoz na službenom putu
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
32131
Seminari i savjetovanja
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
32211
Uredski materijal
32212
Literatura (časopisi, glasila,
knjige i ostalo)
3222
Materijal i sirovine
32224
Prehrana
32225
Roba
3223
Energija
32231
Električna energija
32233
Plin
3225
Sitni inventar
32251
Sitni inventar
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Službena, radna i zaštitna
32271
odjeća i obuća
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
32311
Usluge telefona i telefaksa
32313
Usluge pošte
3233
Usluge promidžbe i informiranja
32331
Elektronski mediji
32334
Promidžbeni materijal
3234
Komunalne usluge
32342
Komunalne usluge-odvoz
smeća
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge

355.000,00
268.536,00
230.500,00
230.500,00
230.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
35.036,00
31.117,50

358.069,04
269.861,84
230.317,65
230.317,65
230.317,65
3.000,00
3.000,00
3.000,00
36.544,19
32.628,81

100,86
100,49
99,92
99,92
99,92
100,00
100,00
100,00
104,30
104,86

29.965,00

31.477,25

105,05

1.152,50

1.151,56

99,92

3.918,50

3.915,38

99,92

3.918,50
85.064,00
1.085,00
1.000,00
0,00
1.000,00
85,00
85,00
44.115,00
2.315,00
2.000,00

3.915,38
86.801,40
790,00
760,00
0,00
760,00
30,00
30,00
44.842,95
2.162,85
1.847,85

99,92
102,04
72,81
76,00
0,00
76,00
35,29
35,29
101,65
93,43
92,39

315,00
26.800,00
25.000,00
1.800,00
15.000,00
3.500,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00

315,00
25.995,07
24.358,21
1.636,86
16.685,03
3.523,94
13.161,09
0,00
0,00
0,00

100,00
97,00
97,43
90,94
111,23
100,68
114,44
0,00
0,00
0,00

0,00
33.150,00
2.050,00
1.750,00
300,00
850,00
0,00
850,00
700,00

0,00
33.382,17
2.018,99
1.768,09
250,90
707,62
0,00
707,62
607,60

0,00
100,70
98,49
101,03
83,63
83,25
0,00
83,25
86,80

700,00
3.950,00

607,60
3.687,00

86,80
93,34
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32361
3237

Intelektualne i
osobne usluge
32372
Ugovori o djelu
3238
Računalne usluge
32381
Usluge ažuriranja računalnih
baza
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292
Premije osiguranja
32923
Premije osiguranja zaposlenih
3293
Reprezentacija
32931
Reprezentacija
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
32991
Rashodi protokola (vijenci,
cvijeće,svijeće)
32999
Ostali rashodi poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
343
Ostali financijski rashodi
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
34311
Usluge banaka
34312
Usluge platnog prometa
3434
Ostali nespomenuti financijski izdaci
34349
Ostali nespomenuti financijski
izdaci
SVEUKUPNO

34
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0,00
0,00
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355.000,00
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Članak 8.
Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na
oglasnoj ploči Češkog dječjeg vrtića.
Predsjednica Upravnog vijeća
Kubišta Marija
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Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93 ) i članka 40. i 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Češkog dječjeg
vrtića Končanica, na ____ sjednici održanoj dana ________., uz prethodnu suglasnost Općine Končanica, danoj po
Odluci Općinskog vijeća Općine Končanica s __ sjednice od ____________ 2013., KLASA : …… URBROJ: …….,
donosi ove

I Z M J E N E
I
D O P U N E
S T A T U T A
ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA

Listopad, 2013.

Članak 1.
U Statutu Češkog dječjeg vrtića Končanica, KLASA: 012-03/2009-01/01, URBROJ: 2111/02-04/1-2009-1 od 26.
veljača 2009. godine, u članku 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske
osobe.“.
Članak 2.
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Članak 7. Statuta se mijenja i novi glasi:
„Članak 7.
Ravnatelja Dječjeg vrtića u slučaju privremene spriječenosti (iznenadna bolest, nezgoda i slično.) u
obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje član odgojiteljskog vijeća kojeg odlukom određuje Upravno vijeće.
Upravno vijeće odredit će zamjenika ravnatelja sve dok traju razlozi njegove spriječenosti, a najdulje do
isteka mandata.
Upravno vijeće odredit će kao zamjenika ravnatelja člana odgojiteljskog vijeća koji ispunjava uvjete za
ravnatelja propisane zakonom uz prethodno pribavljenu suglasnost osobe da će obavljati poslove ravnatelja kao
zamjenik, ukoliko bude izabran.
Upravno vijeće javnim glasovanjem određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja
članova.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenik ravnatelja ima sva prava, ovlasti i dužnosti ravnatelja za vrijeme dok ga zamjenjuje.
Upravno vijeće može u svakom trenutku zamijeniti odluku o određivanju zamjenika ravnatelja i odrediti za
zamjenika ravnatelja drugog člana odgojiteljskog vijeća.
Odluka o određivanju zamjenika ravnatelja Dječjeg vrtića stavlja se na oglasnu ploču u roku tri ( 3 ) dana
od donošenja.
Članak 3.
U članku 12. stavku 1. riječ „naobrazba“ mijenja se u riječ „obrazovanje“.
U stavku 2. članka 12. alineja 1. se mijenja i nova glasi:
„redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i
predškolske dobi“.
U stavku 2. članka 12. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:
„program za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju.“.
Članak 4.
U članku 14. dodaju se novi stavci 1., 2. i 3., koji glase:

„Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog
kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma Dječjeg vrtića.
Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih
aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovne
ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.
Kurikulum Dječjeg vrtića donosi upravno vijeće Dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće
pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način
ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.“.
Dosadašnji stavci 1., 2., 3. i 4. postaju novi stavci 4., 5., 6. i 7..
U stavku 4. na kraju rečenice točka se briše i dodaju se riječi: „ koji se donosi za pedagošku
godinu, koja traje od 01. rujna tekuće do 31. kolovoza iduće godine.“.
Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:
vijeće.“.

„Za rad sukladan kurikulumu i ostvarivanje plana i programa rada odgovorni su ravnatelj i Upravno

Članak 5.
Iza članka 39. dodaje se novi članak 39.a, koji glasi:
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„Članak 39.a
Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva te vodi sjednice vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća zajedno
s ravnateljem razmatra materijale za sjednicu Upravnog vijeća.
Sjednice se moraju pripremati i organizirati tako da se rad na sjednici odvija efikasno i ekonomično, a
odluke donose na vrijeme i u skladu sa zakonom i općim aktima Dječjeg vrtića.
Materijale za sjednicu Upravnog vijeća dužan je obrazložiti ravnatelj ili druga osoba u ime predlagača.
Prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća sastavlja predsjednik Upravnog vijeća. U pripremanju i
utvrđivanju prijedloga dnevnog reda za sjednicu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to
ovlasti.
Radi izvješćivanja radnika Dječjeg vrtića jedan primjerak poziva kojim se saziva sjednica Upravnog vijeća
stavlja se na oglasnu ploču.
Sjednicama Upravnog vijeća može nazočiti svaki radnik Dječjeg vrtića, uz prethodnu najavu predsjedniku
Upravnog vijeća.“.
Članak 6.
Članak 45. se mijenja i novi glasi:
„Članak 45.
Upravno vijeće :

1.
-

donosi na prijedlog ravnatelja :
Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača,
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića, uz naknadnu suglasnost osnivača
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića sa priloženom
sistematizacijom radnih mjesta uz prethodnu suglasnost osnivača
Donosi i druge opće akte utvrđene ovim statutom i zakonom, uz suglasnost osnivača,
Financijski plan i godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića, uz naknadnu suglasnost
osnivača,
Odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojno-obrazovnim i ostalim radnicima
odluku o upisu djece i o mjerilima upisa, uz naknadnu suglasnost osnivača.

2. Odlučuje uz naknadnu suglasnost osnivača i Saveza Čeha u RH:
- o stjecanju ili opterećivanju nekretnina i druge imovine Dječjeg vrtića vrjednije od
50.000,00 kn,
- o otuđivanju nekretnina bez obzira na njenu vrijednost ili druge imovine vrjednije od
50.000,00 kn,
- o davanju u zakup objekata i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanja namjene objekata i
prostora.
- o promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića,
- o osnivanju druge pravne osobe.
3.
-

Odlučuje :
o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića,
o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića,
o zahtjevima i žalbama roditelja ili skrbnika djece,
o zahtjevima za zaštitu prava zaposlenika,
o žalbama na odluke ravnatelja,
o pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića,
o nabavci osnovnih sredstava i opreme čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 10.000,00
do 50.000,00 kn.

4. predlaže i podnosi osnivaču po prethodno pribavljenom mišljenju Saveza Čeha u RH:
- promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,
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-

promjenu djelatnosti,
statusne promjene Dječjeg vrtića,
prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za Dječji vrtić,
imenovanje i razrješenje ravnatelja Dječjeg vrtića

5. predlaže ravnatelju :
- osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.
Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim općim
aktima.”.
Članak 7.
U članku 47. stavak 2. se mijenja i novi glasi:
„Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Vrtića, na Internet stranici Vrtića a ukoliko nema svoje stranice
tada na stranici Osnivača te na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje.“.
Članak 8.
U članku 50. stavku 1. u alineji 9. dodaju se riječi: „do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja, ali ne duže
od 60 dana i kad potreba ne traje dulje od 60 dana“.
Članak 9
Članak 53. se mijenja i novi glasi:
„Članak 53.
Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje
osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.“.
Članak 10
Članak 54. se mijenja i novi glasi:
„Članak 54.

Ravnatelj može biti razriješen ako postoje razlozi za razrješenje određeni zakonom.
Ako ravnatelj ne ispunjava zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač dječjeg
vrtića, na prijedlog Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti
u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno odredbama zakona i
ovoga Statuta.
Uz prijedlog Upravno vijeće će dostaviti dokaze kojima se potvrđuje ispunjenost zakonskih uvjeta za razrješenje
ravnatelja.

Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o
razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a dječji
vrtić dužan je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti.“.
Članak 11
Naziv glave X. se mijenja i novi glasi: „RADNICI DJEČJEG VRTIĆA“.
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Članak 12
U članku 60. stavak 1. se mijenja i novi glasi:
“Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja,
položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova njege, odgoja i obrazovanja, socijalne
i zdravstvene zaštite i skrbi o djeci te znati hrvatski i češki jezik u govornom i pisanom obliku.”.
Članak 13
U članku 65., stavak 2. se mijenja i novi glasi:

“ Vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja
utvrđuje predstavničko tijelo Općine Končanica osim programa predškole koji je za roditelje
besplatan.“.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju novi stavci 3. i 4..
Članak 14
Članak 72. se mijenja i novi glasi:
„Članak 72.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poslovnom tajnom smatraju se:
podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih
građana i pravnih osoba upućenih Vrtiću,
podatci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz točke 1. ovoga članka,
podatci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
podatci o djeci upisanoj u Vrtić koji su socijalno-moralne naravi,
podatci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima,
podatci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
poslovnom tajnom se smatra i sve što odgojno-obrazovni i ostali radnici Dječjeg vrtića saznaju o djeci,
njihovim roditeljima i skrbnicima, a iznošenje takvih saznanja u javnost bi im moglo nanijeti štetu.“.
Članak 15
U članku 78. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

„Za slučaj štrajka štrajkaški odbor, ravnatelj dječjeg vrtića i Upravno vijeće dužni su
osigurati odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu, kao i drugu skrb o djeci koja za
vrijeme štrajka pohađaju program Dječjeg vrtića.
Radničko vijeće ili sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću
prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava djelatnika i zaštite njihovih prava.
Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o navedenim podnescima i izvijestiti
radničko vijeće ili sindikalnu podružnicu o svom stajalištu.
Upravno vijeće, kad rješava i odlučuje o ostvarivanju prava djelatnika i njihovim
zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata, koji ima pravo iznositi stajališta
te predlagati odluke i zaključke radi zaštite članova sindikata.“.
Članak 16
U članku 80. stavku 2. riječi „uz prethodno savjetovanje sa radničkim vijećem“ brišu se.
Članak 17
U članku 90. stavku 1. briše se točka na kraju rečenice te se daju riječi: „i ravnatelj.“.
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Članak 18
U cijelom tekstu Statuta riječ „naobrazba“ mijenja se u riječ „obrazovanje“, u odgovarajućem padežu.
Članak 19
Opće akte usklađene sa ovim izmjenama i dopunama Statuta Češkog dječjeg vrtića donijet će Upravno vijeće
u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Članak 20
Ove Izmjene i dopune Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica stupaju na snagu osmog dana od dana objave
na oglasnoj ploči Vrtića.

KLASA: 012-03/2009-01/01
URBROJ: 2111/02-04/1-___-2
Končanica, ______________ godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA

_______________________________

Ove izmjene i dopune Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica objavljene su na oglasnoj ploči Češkog dječjeg
vrtića Končanica dana _____________________ godine, i stupaju na snagu __________________ godine.

U Končanici, ____________________
v.d. RAVNATELJ ČDV KONČANICA:

________________________________
Na temelju članka 41. i 57. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, 10/97.) Upravno vijeće
javne ustanove Češkog dječjeg vrtića Končanica na sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine, uz prethodnu
suglasnost Općinskog vijeća Općine Končanica, klasa: 601-02/2009-01/01, urbroj: 2111/02-01-2009-2 od 19.
veljače 2009. godine, donosi

S T A T U T
ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA
I. OPĆE ODREDBE
42

Članak 1.
Ovim statutom uređuju se statusna obilježja, odnosi osnivača i Vrtića, djelatnost i pružanje usluga, unutarnje
ustrojstvo, upravljanje Vrtićem, položaj i ovlasti stručnih tijela, položaj, prava i obveze roditelja i radnika te druga
pitanja važna za rad Češkog dječjeg vrtića Končanica (u daljem tekstu: Vrtić).

Vrtić je predškolska javna ustanova.

Članak 2.

Vrtić je pravna osoba.
Osnivač Vrtića je Općina Končanica.

Članak 3.

Članak 4.
Naziv Vrtića je:
Češki dječji vrtić Končanica - Česká mateřská škola Končenice.
Skraćeni naziv Vrtića je: ČDV Končanica – ČMŠ Končenice.
Sjedište Vrtića je u Končanici, Končanica 341.
Vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo prema odluci osnivača.
Članak 5.
Naziv Vrtića ističe se na zgradi njegova sjedišta i drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.
Članak 6.
U pravnom prometu Vrtić koristi dvije vrste pečata:
pečat okruglog oblika promjera 24 mm , na kojem je uz rub ispisan puni naziv Vrtića a u sredini pečata
sjedište Vrtića (na hrvatskom i češkom jeziku).
2. pečat četvrtastog oblika, širine 15 mm i duljine 50 mm , u kojemu je u sredini ispisan puni naziv i sjedište
Vrtića (na hrvatskom i češkom jeziku).
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se isprave i akti u pravnom prometu s tijelima pravosuđa,
državne uprave i lokalne samouprave.
1.

Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno i financijsko poslovanje Vrtića.
Svaki pečat ima svoj broj.
O broju, uporabi i čuvanju pečata odlučuje ravnatelj.

Članak 7.
Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.
U slučaju kada je ravnatelj zbog sukoba interesa u sporu s Vrtićem, Vrtić zastupa predsjednik upravnog vijeća ili
osoba koju predsjednik za to pisano opunomoći.
Ovlaštenja ravnatelja i predsjednika upravnog vijeća iz stavka 1. i 2. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
Vrtić obavlja platni promet preko ovlaštenih banaka.
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Članak 9.
Vrtić ima Dan Vrtića.
Obilježavanje dana Vrtića određuje se godišnjim planom i programom rada.

II. ODNOSI VRTIĆA I OSNIVAČA

Članak 10.

Tijela Vrtića ne mogu bez suglasnosti osnivača:
o
o
o
o
o
o
o

utvrditi programe koje će Vrtić ostvarivati
promijeniti djelatnost
donijeti ili promijeniti statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
steći, otuđiti ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu većem od 10.000,00 kuna
mijenjati namjenu objekta
odlučiti o upisu djece u Vrtić
osnovati drugu pravnu osobu.
Članak 11.

Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cijelom svojom imovinom.
Osnivač Vrtića za njegove obveze odgovara solidarno i neograničeno.

III. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 12.

Djelatnost Vrtića je odgoj, naobrazba, zdravstvena skrb, prehrana i socijalna skrb djece od treće godine života do
upisa u osnovnu školu.
U okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Vrtić ostvaruje:
o
o
o
o
o

redoviti desetosatni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
predškolske dobi
program za djecu pripadnika češke manjine u smislu njegovanja češkog jezika, običaja i češke kulture
program predškole
program ranog učenja stranih jezika
programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja koji su primjereni razvojnim potrebama djece
te njihovim sposobnostima i mogućnostima.
Članak 13.

Djelatnost iz članka 12. ovoga statuta Vrtić obavlja kao javnu službu.
Djelatnost Vrtića obavlja se na hrvatskom i češkom jeziku.
Sukladno stavku 2. ovog članka, odgojitelji i stručni suradnici Češkog dječjeg vrtića moraju znati osim hrvatskog i
češki jezik i pismo.
Članak 14.
Djelatnost iz članka 12. ovoga statuta Vrtić ostvaruje prema godišnjem planu i programu rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se programi odgojno-obrazovnog rada, programi zdravstvene
zaštite, higijene i prehrane, programi socijalne skrbi, drugi programi koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima
djece; način i nositelji ostvarivanja programa; raspored obveza odgojitelja, stručnih suradnika i drugih radnika te
ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti.
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Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Vrtića najkasnije do 30. rujna tekuće godine.
Vrtić je dužan Osnivaču dostaviti godišnji plan i program rada te izvješće o njegovom ostvarivanju.
IV. UVJETI I NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Članak 15.

Vrtić pruža korisnicima usluge prema zakonu, provedbenim propisima, odlukama osnivača i svojim općim aktima.
Članak 16.
Vrtić upisuje djecu u odgojno-obrazovne programe prema odluci o upisu.
Odluku o upisu donosi upravno vijeće za pedagošku godinu.
Odluka o upisu sadrži:
o
o
o
o
o

uvjete upisa u Vrtić
prednost upisa
rokove upisa
nadoknadu za usluge Vrtića
ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga.
Članak 17.

S odlukom o upisu djece ravnatelj Vrtića treba pravodobno i na pogodan način obavijestiti građane.
V. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA
Članak 18.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema zahtjevima pedagoške teorije i prakse i uspješnom
obavljanju djelatnosti.
Unutarnjim ustrojstvom uređuje se obavljanje odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih programa, stručno-pedagoškog
rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih
i pomoćno-tehničkih poslova.
Članak 19.
Vrtić obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna.
Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima i skrbnicima djece i
drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i programa rada.
Članak 20.
Dnevno radno vrijeme Vrtića utvrđuje se u skladu s dobi djece i potrebama zaposlenih roditelja.
Članak 21.
Unutarnje ustrojstvo i način rada uređuje se pravilnikom.
VI. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

Članak 22.

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet članova:
1.

tri člana imenuje osnivač
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2. jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga
3. jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova (u daljem tekstu: odgojitelji).
Član upravnog vijeća ne može biti osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na
roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava ili kojoj je izrečena
prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Članak 23.
Članovi upravnog vijeća iz članka 22. ovoga statuta imenuju se odnosno biraju na četiri godine i mogu biti ponovo
imenovani odnosno birani.
Kod kandidiranja i izbora odnosno imenovanja članova upravnog vijeća treba se voditi računa o ravnomjernoj
spolnoj zastupljenosti.
Članak 24.
O imenovanju i opozivu svojih članova u upravno vijeće osnivač izvješćuje Vrtić pisanim putem.
Članak 25.
Član upravnog vijeća iz reda roditelja bira se na sastanku roditelja.
Svaki roditelj može predložiti ili biti predložen za člana upravnog vijeća, odnosno istaknuti svoju kandidaturu.
O predloženim kandidatima glasuje se javno dizanjem ruku.
Za člana upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj.
O izborima za člana upravnog vijeća iz reda roditelja vodi se zapisnik.
Članak 26.
Kandidate za članove upravnog vijeća iz reda odgojitelja mogu predlagati svi članovi odgojiteljskog vijeća.
Svaki odgojitelj može istaknuti svoju kandidaturu.
Članak 27.
Kandidiranje i izbor kandidata za članove upravnog vijeća obavlja se na sjednici odgojiteljskog vijeća.
Za provođenje izbora odgojiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove upravnog vijeća.
Izbori se održavaju najmanje 15 dana prije isteka mandata upravnog vijeća.
O kandidacijskom skupu vodi se zapisnik.

Članak 28.
Kandidatom se smatra svaki odgojitelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 29.
Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za izbor u upravno vijeće.
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Članak 30.
Nakon završenog kandidiranja temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu.
U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom.
Članak 31.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih listića mora biti
jednak broju nazočnih članova odgojiteljskog vijeća.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na članove upravnog vijeća
2. broj članova koji se biraju u upravno vijeće
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena kandidata upisuje se redni broj.
Članak 32.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje se obavlja u posebnoj prostoriji.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 33.
Kada birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački spisak,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 34.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu s imenima
kandidata prema broju dobivenih glasova.
Za člana upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate ponavlja sve dok jedan od
kandidata ne dobije veći broj glasova.
S listom iz stavka 1. ovoga članka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće može listu prihvatiti ili odbiti.
Odgojiteljsko vijeće odbit će listu ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povrjede postupka ili propusta
izbornog povjerenstva.
Kada odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se član upravnog vijeća.
Prihvaćena lista s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića.

Članak 35.
Iznimno od odredbi članaka 27. do 34. ovog Statuta, ako u Vrtiću rade dva odgojitelja a jedan je imenovan za
ravnatelja, automatizmom drugi odgojitelj postaje član Upravnog vijeća Vrtića, s time da nema uposlenih stručnih
suradnika.
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Članak 36.
Nakon imenovanja, odnosno izbora većine članova upravnog vijeća saziva se prva (konstituirajuća) sjednica
novoizabranog upravnog vijeća.
Prvu sjednicu novoizabranog upravnog vijeća saziva ravnatelj.
Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 37.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
o
o
o

izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova upravnog vijeća
verificiranje mandata izabranih članova upravnog vijeća
izbor predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća.
Članak 38.

Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta pojedinog člana
s podatcima iz zapisnika o izborima.
Članovi upravnog vijeća ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je obavljeno potvrđivanje
mandata.
Članak 39.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća može biti izabran svaki član upravnog vijeća.
Predsjednik i zamjenik predsjednika upravnog vijeća biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća članovi upravnog vijeća glasuju javno
dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova
upravnog vijeća.
Nakon izbora predsjednika upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice.
Članak 40.
Ako pojedinom članu upravnog vijeća iz članka 22. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga statuta prijevremeno prestane
mandat, provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se u roku do 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana upravnog vijeća izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio izabran
raniji član upravnog vijeća.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 25. do 35. ovoga statuta.
Članak 41.
Članu upravnog vijeća iz reda odgojitelja i iz reda roditelja prestaje mandat:
1. ako podnese ostavku na članstvo u upravnom vijeću
2. ako mu kao odgojitelju prestane radni odnos u Vrtiću.
Član upravnog vijeća iz reda odgojitelja i iz reda roditelja može se opozvati:
1.
2.

ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
ako djetetu čiji je roditelj prestane odgoj u ovome vrtiću, ako mu je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
ako je lišen prava na roditeljsku skrb, ako mu je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno
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približava, ako mu je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji ili ako je lišen poslovne
sposobnosti
3. ako tijelo koje ga je izabralo u upravno vijeće nije zadovoljno njegovim radom u upravnom vijeću.
Prijedlog za opoziv člana upravnog vijeća iz reda odgojitelja može dati upravno vijeće, ravnatelj ili najmanje 20
posto članova odgojiteljskog vijeća Vrtića, a prijedlog za opoziv člana upravnog vijeća iz reda roditelja može dati
najmanje trećina roditelja.
Odluku o opozivu donosi tijelo koje je izabralo člana upravnog vijeća, javnim glasovanjem, natpolovičnom
većinom glasova nazočnih.
Članak 42.
Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.
Članovi upravnog vijeća o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuju zajednički.
Odluke upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina ukupnog broja članova.
Članak 43.
Upravno vijeće može osnivati povjerenstva i radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga ili
obavljanje drugih poslova važnih za Vrtić.

Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
Upravno vijeće može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članak 44.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se između radnika Vrtića.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne može
osigurati od radnika Vrtića ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, upravno vijeće može za članove
povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Vrtića.
Članak 45.
Uz poslove za koje je kao upravno tijelo Vrtića ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, upravno vijeće:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i godišnji obračun financijskog
plana
donosi prijedlog plana razvojnog programa Vrtića
izvješćuje osnivača o poslovanju Vrtića
odlučuje o uporabi dobiti, u skladu s osnivačkim aktom
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijama čija je
vrijednost do 10.000,00 kuna
odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te
investicijama čija je vrijednost veća od 10.000,00 kuna
odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o trajnom zapošljavanju i prestanku radnog odnosa odgojitelja
predlaže ravnatelju mjere poslovne politike
razmatra rezultate odgojnoga rada
razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u svezi s radom Vrtića
obavlja druge poslove određene općim aktima Vrtića.

VII. RAVNATELJ

Članak 46.

Vrtić ima ravnatelja.

Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Vrtića.
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Ravnatelja Vrtića imenuje i razrješava osnivač Vrtića prema prijedlogu upravnog vijeća.
Članak 47.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje upravno vijeće. Natječaj se
raspisuje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u javnom glasilu.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok za podnošenje
prijava na natječaj te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba priložiti.
Članak 48.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj upravno vijeće u roku do sedam dana utvrđuje obrazloženi
prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s natječajnom dokumentacijom osnivaču.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka mogu glasovati i članovi upravnog vijeća koji su se javili na natječaj za
ravnatelja.

Ako prigodom glasovanja o prijedlogu potrebnu većinu ne dobije nijedan kandidat,
glasovanje se ponavlja.
U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su u prvom glasovanju
dobili jedan ili manje glasova.
U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su u prvom ponavljanju glasovanja dobili
manje od dva glasa.
Kada se na natječaj za izbor ravnatelja ne javi nijedan kandidat ili upravno vijeće ne može utvrditi prijedlog za
imenovanje ravnatelja prema stavku 3., 4. ili 5. ovoga članka izvijestit će o tome osnivača i raspisati novi natječaj.
Ako je u slučaju iz stavka 6. ovoga članka ravnatelju prestao mandat, upravno vijeće izvijestit će osnivača o potrebi
imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja može se imenovati najduže na godinu dana.
Članak 49.
S ravnateljem kojega je imenovao osnivač, predsjednik upravnog vijeća sklapa ugovor o radu ili aneks ugovora o
radu ako imenovani ravnatelj već ima zasnovan radni odnos u Vrtiću.
Članak 50.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ravnatelj uz poslove za koje je ovlašten zakonom:
predlaže opće akte koje donosi upravno vijeće
donosi plan radnih mjesta
donosi plan nabave dugotrajne imovine
sudjeluje u radu upravnog vijeća, bez prava odlučivanja
obustavlja izvršenje odluka upravnog vijeća i odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su
suprotne zakonu, podzakonskom i općem aktu
izvješćuje upravno vijeće i osnivača o poslovnim rezultatima Vrtića
sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima administrativno-tehničke službe
izdaje radne naloge radnicima
odlučuje o zapošljavanju odgojitelja na određeno vrijeme
odobrava službena putovanja radnika i izočnost s radnog mjesta
izvršava odluke i zaključke upravnog vijeća i odgojiteljskog vijeća
određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled
odlučuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtića te o
investicijama do 5.000,00 kuna
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o
o
o
o

sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić
izvješćuje upravno vijeće i odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
priprema sjednice odgojiteljskog vijeća i predsjedava im
obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim općim aktima Vrtića te poslove za koje izrijekom
zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nisu ovlaštena druga tijela Vrtića.
Članak 51.

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran upravnom vijeću i osnivaču.
Članak 52.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Vrtića.
Članak 53.
Ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti ili nenazočnosti zamjenjuje radnik Vrtića kojega on za to pisano
opunomoći.
Članak 54.

Ravnatelj može biti razriješen ako postoje razlozi za razrješenje određeni zakonom.

Kada upravno vijeće zaključi da postoji razlog za razrješenje ravnatelja, predložit će osnivaču razrješenje. Uz
prijedlog upravno će vijeće dostaviti dokaze kojima se potvrđuje ispunjenost zakonskih uvjeta za razrješenje
ravnatelja.
VIII. STRUČNA TIJELA VRTIĆA

Članak 55.

Stručno tijelo u Vrtiću je odgojiteljsko vijeće.
Članak 56.

o
o
o
o
o
o

Odgojiteljsko vijeće uz poslove za koje je ovlašteno zakonom:
predlaže godišnji plan i program rada
prati ostvarivanje programa Vrtića
skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom
daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti
predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala

obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Vrtića.

IX. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

Članak 57.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja djelatnosti Vrtić stalno surađuje s roditeljima ili skrbnicima djece.
Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim razgovorima, roditeljskim sastancima i
na drugi pogodan način.
Članak 58.
Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanje djece i o svim uočenim problemima dužni su pravodobno
izvijestiti Vrtić.
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X. RADNICI

Članak 59.

Radnici Vrtića su odgojitelji te drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.

Članak 60.
Odgojitelji mogu u Vrtiću biti osobe koje imaju odgovarajući stupanj i vrstu stručne spreme i koji mogu izvoditi
odgojno-obrazovni rad s djecom na hrvatskom jeziku, češkom jezikom i latiničnom pismu.
Drugi radnici mogu biti osobe koje ispunjavaju potrebite uvjete za poslove koje obavljaju.
Članak 61.
Odgojitelji imaju pravo i dužnost neprestano se stručno i pedagoški usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i
unapređivati pedagošku praksu.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza odgojitelja.
Odgojitelji su dužni prijaviti policiji ili ovlaštenom državnom odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji djeteta za
koje su saznali u obavljanju svojih poslova.
Članak 62.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Vrtića obavlja se prema zakonu, podzakonskim aktima i općim
aktima Vrtića, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.
Članak 63.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim aktima i
godišnjim planom i programom rada Vrtića te ugovorom o radu.
XI. IMOVINA VRTIĆA I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 64.
Imovinu Vrtića čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Vrtića dužni su se skrbiti svi radnici
Vrtića.
Članak 65.

Za obavljanje djelatnosti Vrtić osigurava sredstva od osnivača, od roditelja, od prodaje roba i
usluga te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.

U svezi s financijskim poslovanjem Vrtića ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
o
o
o

za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.
Članak 66.

Godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi upravno vijeće.

Godišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti
tijelu jedinice lokalne samouprave.
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Članak 67.
Ako Vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, u
skladu s osnivačkim aktom.
Članak 68.
Ako Vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se pokriti u skladu s
odlukom osnivača.

XII. JAVNOST RADA

Članak 69.

Rad Vrtića je javan.
O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Vrtić izvješćuje roditelje i skrbnike djece te građane:
o
o
o
o
o

sredstvima javnog priopćavanja
održavanjem skupova i savjetovanja
izdavanjem publikacija
preko oglasne ploče
na drugi primjeren način.
Članak 70.

O poslovanju Vrtića ravnatelj izvješćuje radničko vijeće i osnivača.
Ravnatelj i upravno vijeće izvješćuju radnike:
o
o
o

objavljivanjem općih akata
objavljivanjem odluka i zaključaka
na skupu radnika.
Članak 71.

Za javnost rada Vrtića odgovorni su predsjednik upravnog vijeća i ravnatelj.

XIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 72.

Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, podaci
koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka
izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite
zaposlenika i imovine Vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo
protivno interesima Vrtića i njegovog Osnivača.
Članak 73.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Vrtića, bez
obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Vrtiću.
Članak 74.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili upravnim tijelom.
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XIV. ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 75.

Radnici Vrtića trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem
zraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život i
zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Vrtića.
Članak 76.
Odgojitelji koji sudjeluju u izvođenju odgojno-obrazovnih programa dužni su posvetiti pozornost odgoju djece u
svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.
Članak 77.

Vrtića.

Programi rada Vrtića u zaštiti čovjekova okoliša sastavni su dio programa rada i razvoja

XV. RADNIČKO VIJEĆE I SINDIKAT

Članak 78.
Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata je slobodno.
Vrtić će u okviru zakona, kolektivnih ugovora i sporazuma koje je sklopio osigurati rad
radničkog vijeća i sindikata.
Članak 79.
O utemeljenju radničkog vijeća, utemeljenju sindikata ili ustrojavanju sindikalne podružnice u
Vrtiću ovlašteni predstavnik dužan je izvijestiti ravnatelja.
Članak 80.

Skup radnika čine radnici Vrtića.
Skup radnika može sazvati radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem ili
ravnatelj uz prethodno savjetovanje s radničkim vijećem.
XVI. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

Članak 81.
Upravno vijeće, odgojiteljsko vijeće i odbor za zaštitu na radu (u daljem tekstu: kolegijalna
tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom
i programom rada Vrtića.
Pravo nazočnosti na sjednici kolegijalnog tijela imaju članovi kolegijalnog tijela, ravnatelj i
osobe koje su uredno pozvane na sjednicu.
Sva kolegijalna tijela i ravnatelj dužni su surađivati s pravobraniteljem za djecu i na njegov
zahtjev podnositi izvješća i odgovarati na upite, odnosno pravobranitelju za djecu osigurati
dostupnost i uvid u sve podatke, informacije i akte koji se odnose na prava i zaštitu djece bez obzira
na stupanj njihove tajnosti.
Članak 82.
Sjednica kolegijalnog tijela može se održati i kolegijalno tijelo može pravovaljano odlučivati
ako je na sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova kolegijalnog tijela.
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Članak 83.
Kolegijalno tijelo odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim kada je
zakonom ili odredbama ovoga statuta drukčije određeno.
Kolegijalno tijelo odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili
prethodnom odlukom kolegijalnog tijela određeno da se glasuje tajno.
Članovi kolegijalnog tijela glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv
prijedloga o kojem odlučuju.
Članovi kolegijalnog tijela glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj
ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.
Članak 84.
Nazočnost na sjednici obveza je članova kolegijalnog tijela. Neopravdani izostanak radnika
Vrtića sa sjednice kolegijalnog tijela smatra se radnikovom povrjedom radne obveze.
Članak 85.
Na sjednicama kolegijalnog tijela vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju presjedavatelj sjednice i
zapisničar.
Članak 86.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se poslovnikom.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela
(povjerenstava) koja se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XVII. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRTIĆA I ZAPISNIK

o
o
o
o

Članak 87.

Opći akti Vrtića su:
statut
pravilnik
poslovnik
odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Vrtiću.

Članak 88.
Opće akte upravno vijeće donosi:
o u svezi s izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa
o u svezi s izvršenjem odredaba ovoga statuta
o u svezi s uređivanjem odnosa u Vrtiću.

o
o
o
o
o

Članak 89.
Pored statuta Vrtić ima ove opće akte:
pravilnik o radu
pravilnik o zaštiti na radu
pravilnik o zaštiti od požara
pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
poslovnik o radu kolegijalnih tijela.
Članak 90.
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vijeća.

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član upravnog

Članak 91.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Vrtića a
iznimno, kada za to postoje opravdani razlozi, mogu stupiti na snagu i danom objavljivanja na
oglasnoj ploći.
Članak 92.
Opći akti primjenjuju se danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan primjene nije
određen neki drugi dan.
Članak 93.
Autentično tumačenje općih akata daje upravno vijeće.
Članak 94.
Ravnatelj ili tajnik Vrtića dužan je radniku Vrtića u svezi s ostvarivanjem traženog prava
omogućiti uvid u opće akte ili njihovu kraću uporabu.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Vrtića.
Vrtić osigurava korisnicima svojih usluga uvid u odredbe općih akata koji su u svezi s
pružanjem usluga.
Članak 95.
Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi djece, roditelja i radnika, donose
upravno vijeće i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje tih
akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 96.
Opće akte usklađene s odredbama ovoga statuta upravno vijeće će donijeti u roku 90 dana
od dana stupanja na snagu ovoga statuta.
Članak 97.
Do donošenja općih akata iz članka 96. ovoga statuta primjenjivat će se odredbe općih akata
Vrtića koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga statuta.
Članak 98.
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

KLASA: 012-03/2009-01/01
URBROJ: 2111/02-04/1-2009-1
Končanica, 26. veljača 2009. godine
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PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

_______________________________

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Češkog dječjeg vrtića Končanica dana
27. veljače 2009. godine, te stupa na snagu 06. ožujka 2009. godine.

v.d. RAVNATELJ ČDV KONČANICA:

________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PRIJEDLOG PRAVILNIKA

KLASA: 601-02/13-01/12
URBROJ: 2111/02-04/1-13-1
Končanica, 09. listopad 2013.
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“,
broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. i 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i
naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik
Općine Končanica“, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na
svojoj ___ sjednici, održanoj ____________________ 2013. godine, donijelo
P R A V I L N IK
o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni programa
Češkog dječjeg vrtića Končanica
Članak 1.
Ekonomska cijena korištenja vrtića u cjelodnevnom boravku utvrđivat će se za svaku pororačunsku
godinu.

Općina Končanica sufinancirat će boravak djece u vrtiću sa 70% ekonomske cijene po djetetu.
Članak 2.
Roditelji/staratelji za boravak djece u vrtiću plaćaju cijenu, kako slijedi:
- za jedno dijete plaća se 450,00 kuna mjesečno,
- za drugo dijete plaća se 300,00 kuna mjesečno,
- za treće i svako daljnje dijete iz iste obitelji ne plaća se naknada za boravak.

Članak 3.
U razdoblju od 01. 09. do 30. 06. za vrijeme izostanka djeteta iz vrtića zbog bolesti djeteta najmanje
petnaest ili više dana uzastopno, korisniku usluga umanjuje se cijena plaćanja po danu izostanka za 30%.
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Dokaz za izostanak djeteta zbog bolesti je liječnička ispričnica koja se predaje odgojitelju djeteta.
Za izostanak djeteta u trajanju 30 dana i duže umanjuje se cijena plaćanja za 60%.
U razdoblju od 01. 07. do 31. 08. za vrijeme nepohađanja vrtića naplaćuje se cijena od 135,00 kuna
(30% od pune cijene vrtića).

vrtića.

Članak 4.
Učešće roditelja za skraćeni boravak djeteta u vrtiću (poludnevni boravak) iznosi 70% od cijene

Izostanak djeteta iz vrtića zbog smjenskog rada roditelja, naplaćuje se 70% od cjelokupne cijene po
danu izostanka djeteta.
Članak 5.
Roditelji djece s prebivalištem izvan područja Općine Končanica sudjeluju u cijeni programa vrtića
prema ovoj odluci, a razliku do pune ekonomske cijene plaćat će općine/gradovi, što će se utvrditi ugovorom
između tih općina/gradova i Općine Končanica.
Ukoliko ne postoji ugovor o sufinanciranju, roditelji plaćaju ekonomsku cijenu.
Članak 6.
Vrtić vrši predbilježbu djece u program svake pedagoške godine u mjesecu svibnju, na temelju svojih
materijalnih i prostornih mogućnosti te financijskih mogućnosti Općine Končanica, a upis djece krajem
mjeseca kolovoza.
Članak 7.
Roditelji/staratelji koji odluče ispisati dijete iz vrtića dužni su podmiriti sve svoje obveze prema vrtiću
zaključno s danom ispisa i potpisati ispisnicu.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju kriterija za naknadu
boravka djece u Češkom dječjem vrtiću Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 2/08).
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Končanica“, a primjenjuje se od _________________ godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Končanica, 13. studeni 2013.
PRIJEDLOG UZ TOČKU 17.
DNEVNOG REDA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA (19. studeni 2013.)
Prijedlog za smanjenje plaće načelnika
Sukladno dogovoru na prethodnoj – 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Končanica,
predlažem smanjenje plaće načelnika za 10%.

Prijedlog za smanjenje volonterskih naknada dužnosnika
Sukladno dogovoru na prethodnoj – 3 sjednici Općinskog vijeća Općine Končanica, predlaže
se smanjenje volonterskih naknada za 10% (zamjenici načelnika i predsjednik Općinskog vijeća
Općine Končanica).

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bakunić
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