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Oriovac, 01.04.2019. 

Klasa: 601-02/19-08/02 

Ur. broj: 2178/10-03/05-19-1 

 

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 94/13 i čl. 50. Statuta Dječjeg 

vrtića „Ivančica Oriovac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  „Ivančica Oriovac“ na 26. sjednici održanoj 

01.04.2019. godine donijelo je: 

 

 

O D L U K U 
 

O donošenju Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutranjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“. 

Obrazloženje: 

S obzirom da od osnutka Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ broj djece u Vrtiću je znatno povećan, 

javila se potreba za zapošljavajem jednog djelatnika na radnom mjestu spremačica na ½ radnog 

vremena i potreba za radnim mjestom pomoćni kuhar. 

Prijedlog promjene broja izvršitelja na radno mjesto spremačica. U Dječjem vrtiću smo imali  1 

izvršitelja zaposlenog na puno radno vrijeme. Prijedlog Upravnog vijeća  je da se doda još 1 izvršitelj 

na  ½ radnog vremena.  

Traži se i odobrenje za zapošljavanje 1 izvršitelja na ½ radnog vremena za radno mjesto spremačica na 

neodređeno vrijeme  

Prijedlog dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ . 

U članku 11. Pravilnika traži se dopuna  radnog mjesta „Pomoćni kuhar“,  1 izvršitelj na ½ radnog 

vremena. 

 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

        Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“: 

       

        ___________________________ 

         (Anica Hemen) 

 
 

 

 

Privitak: 

Tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“. 
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Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutranjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ daje slijedeći prijedlog izmjena i dopuna 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ donešenog 

10.03.2016. godine Klasa:011-12/16-01/2 Ur.broj: 2178/10-03-16-1. 

 

Članak 11. točka III. iza Naziva radnog mjesta KUHAR dodaje se: 

„Naziv radnog mjesta: POMOĆNI KUHAR 

Poslovi i radni zadaci:  

- pomaže u pripremanju obroka prema uputama glavnog kuhara 

-  servira hranu za doručak, užinu i ručak 

- pomaže pri raspoređivanju i podjeli obroka u blagovaoni i po odgojno-obrazovnim 

skupinama 

-  rasprema i čisti stolove 

- brine o higijeni odjeće i ruku 

- dezinfekciji posuđa, kuhinje i pratećih prostora kuhinje 

- pere posuđe i održava čistoću u kuhinji i pratećih prostora kuhinje 

-  odlaže otpad u za to određeni prostor te pomaže u obavljanju pomoćnih poslova po 

nalogu glavnog kuhara. 

-  obavlja djelomičnu nabavu namirnica 

- vrši pripremu obroka prema jelovnicima (zajutrak i užina). 

Stručna sprema i radno iskustvo:  

- NSS ugostiteljskog smjera 

- radno iskustvo nije potrebno 

- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje posla 

- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju. 

Broj izvršitelja: ½ „ 

 

Naziv radnog mjesta: SPREMAČICA 

Broj izvršitelja: 1 mijenja se i glasi: „ Broj izvršitelja: 1 ½ „ 

 

 

 


