
 

 

 

 

Na osnovi članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 
10/97., 107/07., 94/13.,  98/19. i 57/22.) i članka 54. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» 
Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21. i 7/22. – pročišćeni tekst i 
KLASA:  011-01/22-01/06; URBROJ: 2163-44-02-22-4 od 25. studenoga 2022.), Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin na 5.  sjednici održanoj 28. prosinca   2022.g. nakon 
dobivene prethodne suglasnosti Gradonačelnice Grada Pazina KLASA: 601-01/22-01/19; 
URBROJ: 2163-0-01/01-22-3 od 30. studenoga 2022., donosi 

 
Pravilnik o (IV.) izmjenama i dopunama  Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe 

 

Članak 1. 
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao 

javne službe (Sl. novine Grada Pazina 28/16.,  26/20., 11/21., 10/22. i 22/22. – pročišćeni tekst) 
članak 1. stavak 1. riječi „Družbe sv. Ćirila i Metoda 1“ mijenjaju  se u riječi „154. brigade 
Hrvatske vojske 5“. 

Članak 2. 

U članku 12. točka 3. a. mijenja se i glasi: 

„3. a. Odgojiteljica/odgojitelj, broj izvršitelja……… 66  
 
Odgojiteljica: provodi neposredne zadaće odgoja i obrazovanja predškolske djece od 
navršenih šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. 
Odgojiteljica je stručno osposobljena osoba koja provodi odgojno-obrazovni program rada s 
djecom rane i predškolske dobi i stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj odgojno-
obrazovnoj skupini; pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u 
dogovorenim razdobljima; prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi brigu 
o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti; radi na 
zadovoljenju svakidašnjih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj svakoga 
djeteta prema njegovim sposobnostima; vodi dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava 
stručne zahtjeve u organizaciji i unapređenju odgojno-obrazovnog procesa; pravovremeno 
priprema i daje tražene podatke u vezi s administrativnim poslovanjem Vrtića; surađuje s 
roditeljima, stručnjacima i stručnim timom u Vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i 
obrazovanju djece predškolske dobi; odgovoran je za provedbu programa rada s djecom kao 
i za opremu i didaktička sredstva kojima se koristi u radu; redovito se stručno usavršava, 
sudjeluje u istraživačkom radu Vrtića, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja. 

 
Poslove odgojiteljice može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na 
radnom mjestu odgojiteljice, a koji može biti: 

- Preddiplomski sveučilišni studij, 
- Preddiplomski stručni studij, 
- Studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, 
- Diplomski sveučilišni studij, 
- Specijalistički diplomski stručni studij.  

 Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja poslove odgojitelja 
može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to: specijalistički diplomski stručni studij 
ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij 



 

 

primarnog obrazovanja, uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa 
stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za 
učitelja i razlike program za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja 
kvalifikacije odgajatelja. 

 Osoba koja je završila učiteljski studij zasniva radni odnos kao nestručna zamjena do 
stjecanja kvalifikacije za odgojitelja.“  

 

 U istom članku iza točke 3. a. dodaje se točka 3. b. koja glasi: 
„3.b. Pomoćnica za djecu s teškoćama u razvoju ili stručna komunikacijska posrednica, 

pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik, broj 
izvršitelja……….9  

Pomoćnica za djecu s teškoćama u razvoju ili stručna komunikacijska posrednica, 

pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik: nije 
samostalni nositelj odgojno-obrazovne djelatnosti. 

Način uključivanja te način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika za djecu 
s teškoćama u razvoju te stručnog komunikacijskog posrednika propisuje ministar nadležan 
za obrazovanje pravilnikom. 
 
Pomoćnica za djecu s teškoćama u razvoju ili stručna komunikacijska posrednica: boravi 
uz dijete u aktivnostima u vrtiću i izvan vrtića; pruža podršku u mjeri u kojoj je to potrebno 
ovisno o potrebama djeteta i potiče osamostaljivanja u aktivnostima hranjenja, obavljanja 
fizičkih potreba, higijeni, presvlačenju, kretanju; pomaže djetetu pri rukovanju materijalima; 
asistira u igri i komunikaciji; surađuje s odgojiteljicama, stručnim suradnicama i ravnateljicom 
oko dogovaranja i provođenja aktivnosti; surađuje s roditeljima djeteta; panira i priprema 
didaktičke materijale u dogovoru s odgojiteljicama i stručnim suradnicama; obavlja i druge 
poslove po nalogu ravnateljice, stručnih suradnica i odgojiteljica. 
 

Za pomoćnika za djecu s teškoćama ili stručnog komunikacijskog posrednika može biti 
izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: 

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, 
- završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija, 
- da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora„ 

 

U istom članku točka 5. b. mijenja se i glasi: 

5.b. Edukacijska rehabilitatorica/ edukacijski rehabilitator broj izvršitelja………1 
 
Edukacijska rehabilitatorica: radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća 
djece; utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale 
suradnike i roditelje; stvara uvjete za uključivanje djece u programe Vrtića; u suradnji s 
odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima, utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako 
pojedino dijete te ih primjenjuje u svom radu; surađuje sa zdravstvenim ustanovama i 
ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece;  
prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-
rehabilitacijskih znanosti; unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s 



 

 

teškoćama u zajednicu; uređuje internetsku stranicu Vrtića i objavljuje dokumente iz svog 
djelokruga rada;   radi i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu ravnatelja. 
 
 
Za edukacijskog rehabilitatora može biti izabrana osoba koja ima visoku stručnu spremu, 
odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij: 
- diplomirani defektolog, bez obzira na smjer, ili profesor defektologije bez obzira na smjer, 
odnosno magistar struke, 

- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, smjer: edukacijska rehabilitacija  

 

U istom članku iza točke 5. b. dolazi točka 5. b. 1. koja glasi: 

5. b. 1. Socijalna pedagoginja/ ili socijalni pedagog, broj izvršitelja 1 

Socijalna pedagoginja: radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece; 
utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike 
i roditelje; stvara uvjete za uključivanje djece u programe Vrtića; u suradnji s odgojiteljima, 
stručnim timom i roditeljima, utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te 
ih primjenjuje u svom radu; surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi 
te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece;  prati, proučava i provjerava 
u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti; 
unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu; uređuje 
internetsku stranicu Vrtića i objavljuje dokumente iz svog djelokruga rada;   radi i druge poslove 
iz svog djelokruga rada po nalogu ravnatelja. 
 
 
Za socijalnu pedagoginju može biti izabrana osoba koja ima visoku stručnu spremu, odnosno 
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij: 
- diplomirani defektolog, bez obzira na smjer, ili profesor defektologije bez obzira na smjer, 
odnosno magistar struke, 

- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, smjer: socijalna pedagogija 

Članak 3.  

U članku 12. mijenja se broj izvršitelja za slijedeća radna mjesta: 

- 4. a. Medicinska sestra/medicinski tehničar (zdravstvena voditeljica/ 

zdravstveni voditelj), broj izvršitelja sa 1 mijenja se u 2 
- 5. a. Pedagoginja/pedagog, broj izvršitelja sa 1 mijenja se u 2 

 
Članak 4. 

U članku 12. brišu se koeficijenti za obračun plaće svih radnih mjesta. 

           Članak 5. 

 Iza članka 12. dolazi članak 12. a. koji glasi: 

 „Odgojiteljice, stručne suradnice i ravnateljica mogu, dok su u radnom odnosu, 
napredovati u struci i stjecati položajna zvanja  mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika.“ 



 

 

 
        Članak 6. 

 Po stupanju na snagu, Pravilnik o  (IV.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 011-01/22-01/07 
URBROJ: 2163-44-02-22-4 

     Predsjednik Upravnog vijeća: 

                   Edi Belac 

                                                

 

 

Ovaj Pravilnik o (IV.) izmjenama i dopunama  Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe objavljen je na oglasnim mjestima Dječjeg 
vrtića „Olga Ban „ Pazin dana  29. prosinca 2022., te stupa na snagu 9. siječnja 2023.  
 
 
      Ravnateljica: 
 
      Vesna Rusijan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


