Na temelju članka 61. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99 i 35/08),
članka 56.i članka 100. Statuta Dječjeg vrtića „Medo“,Upravno vijeće na
sjednici održanoj dana 29.12.2016. donijelo je

PRAVILNIK
O KUĆNOM REDU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se utvrđuje :
1.Radno vrijeme
2.Raspored i organizacija dnevnog života djece u vrtiću
3.Komunikacija
4.Boravak u prostoru vrtića
5.Preuzimanje i predaja djeteta
6.Roditelji –zakonske i druge obveze
7.Radnici-prava i obveze
Članak 2.
Radno vrijeme Dječjeg vrtića „Medo“ je od ponedjeljka do petka od 6:30 sati
do 16:30 sati.
Subotom Dječji vrtić ne radi.
Rodiotelji/skrbnici dužni su djecu dovesti u vrtić najkasnije do 9:00 sati, a
odvesti iz vrtića najkasnije do 16:30 sati.
Članak 3.
RASPORED I ORGANIZACIJA DNEVNOG ŽIVOTA DJECE U VRTIĆU
VRIJEME

SADRŽAJ

1.Od 6:30 -8:15

Primanje djece-jutarnje aktivnosti

2. Od 8:15-9:00

Doručak

3.Od 9:00-11:30

Dnevne aktivnosti –usmjerene i slobodne

4.Od11:30-12:00

Ručak

5.Od 12:30-14:30

Dnevni odmor

6.Od 14:30-15:00

Popodnevna užina

7.Od15:00 - 16:30

Popodnevne aktivnosti

Članak 4.
Radnici vrtića dužni su poštivati sve norme kulturnog ponašanja u međusobnim
kontaktima kao i prema roditeljima i dr. osobama koje borave u Dječjem vrtiću.
U izvršavanju svojih obveza , radnici vrtića dužni su međusobno surađivati,
razmjenjivati iskustva i mišljenja.

Članak 5.
U prostoru Dječjeg vrtića zabranjeno je:
-pušenje
-unošenje oružja
-pisanje po zidovima i inventaru Dječjeg vrtića
-bacanje papira i ostalog otpada izvan koševa za otpatke
-unošenje i konzumiranje alkohola
-dolazak u alkoholiziranom stanju
-unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja
Članak 6.
Dijete dovodi u vrtić i odvodi iz vrtića samo roditelj ili skrbnik djeteta ili
ovlaštena punoljetna osoba koju je roditelj naveo u izjavi.
Roditelji ili skrbnici dužni su:
-pridržavati se odredbi Obiteljskog zakona
-upoznati se i pridržavati odredbi kućnog reda vrtića
-kulturno se ponašati i pristojno se ophoditi prema odgojiteljima i svim
zaposlenicima te uvažavati njihovu stručnost.
Članak 7.
U obavljanju svojih poslova i zadaća radnici imaju prava i obveze i odgovornosti
utvrđene Zakonom o radu i drugim propisima te Općim aktima Dječjeg vrtića.
U svom radu radnici su dužni:
-pridržavati se Zakona, Statuta, Godišnjeg plana i programa rada i naloga
ravnatelja.
- stručno , odgovorno i pravovremeno izvršavati svoje poslove.

Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu od
18.02.2011. god.
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na oglasnoj
ploči Vrtića.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Vesna Rosandić Topalović
Ovaj Pravilnik je stupio na snagu dana 29.12.2016.god. i objavljen
je na oglasnoj ploči Vrtića dana 29.12.2016.god.
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