
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 

 

 

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 

DJEČJEG VRTIĆA "ZVONČIĆ" NEDELIŠĆE 

Dječji vrtić "Zvončić" u svom radu ostvaruje redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, 

zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima. Također se provode programi predškole za djecu predškolske dobi 

prije polaska u osnovnu školu. 

 Djelatnost je organizirana u šest odgojno-obrazovnih skupina: "Kockice" 

"Cicibani","Mišeki", "Gljivice", "Pačići"  i "Lavići"  sa po dva odgojitelja. 

Radno vrijeme vrtića je od 5,30 – 16,30, a  u skladu je s potrebama djece i zaposlenih 

roditelja.  

Rad subotama organizirat će se prema potrebama roditelja.  

Tijekom pedagoške godine, moguće je mijenjanje i prilagođavanje ustroja potrebama i interesima 

djece. 

 

RASPORED DJELATNIKA PO ODGOJNO-OBRAZOVNIM SKUPINAMA 

 

SKUPINA ODGOJITELJI STAŽ STRUČNI 

ISPIT 

"Kockice" 

 

Sandra Slana 

Sanja Kovačić 

17 god. 

14 god. 

Da 

Da 

"Gljivice" Tihana Vrbanec 

Biserka Molnar 

36 god. 

31 god. 

Da 

Da 

"Cicibani" Simona Damiš 

Davorka Šipek 

26 god. 

21 god. 

Da 

Da 

"Mišeki" Marijana Sklepić 

Valentina Bel 

18 god. 

11 god. 

Da 

Da 

"Pačići" Jovanka Jedvajić 

Svjetlana Topolnjak 

31 god. 

23 god. 

Da 

Da 

"Lavići" Mirjana Novak 

Danica Korunek 

Sandra Sovič 

21 god. 

25 god. 

pripravnik 

 

Da 

Da 

Ne 

 

RAVNATELJICA Danica Korunek             

ADMINISTRATOR   Marijana Horvat   

TEHNIČKO OSOBLJE 

Kuhari   Andreja Posavec   

   Alen Blagović    

Spremačice  Sanja Lesinger   

   Marija Ladić             

 

SAŽETAK CILJEVA I PROGRAMA 

Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djece je sastavni dio aktivnosti u predškolskim ustanovama. 

Plan zdravstvene zaštite za predškolsku organizaciju obuhvaća: 

1. razgovore radi snimanja početnog stanja u skupini (obavezni sistematski pregledi 

novoupisane djece u vrtić prije prijema kod pedijatra ili obiteljskog liječnika) 

2. skrb o dnevnom ritmu djeteta: 

- provođenje tjelesne higijene – svakodnevno pranje zuba, pranje ruku, umivanje, 

upotreba toalet papira 



- higijenu igre – djeca se moraju igrati na svijetlim, prozračnim i toplim mjestima 

- higijena sna 

3. zdravstvenu poduku (poštivanjem higijenskih propisa i podizanjem higijenskog nivoa u 

ustanovi unapređuje se zdravlje djece i prevencija bolesti) 

4. planiranje jelovnika – zdrava prehrana 

- provođenje normativa prehrane prema uzrastu djece 

- praćenje utjecaja prehrane na rast i razvoj zdravlja djece 

- edukacija djelatnika (viša medicinska sestra, liječnik) 

- uzimanje mikrobioloških uzoraka hrane, briseva radnih površina, pribora za jelo, 

suđa i ruku osoba zaposlenih u kuhinji od strane sanitarne inspekcije – jednom 

mjesečno 

- stroga kontrola namirnica 

5. plan sanitarno-higijenskog održavanja vrtića 

- higijensko – epidemiološka služba zdravstvene ustanove 

- služba županijske sanitarne inspekcije 

Osnovni cilj je zaštita od infekcija i intoksikacija, zaštita od negativnih utjecaja 

sredine na pravilan fizički i mentalni razvoj djece. 

Kontrola zdravstvenog stanja djelatnika – za sve djelatnike jedanput godišnje 

provodi se sanitarni pregled, a zaposleni na pripremi hrane , taj pregled obavljaju dva 

puta godišnje. 

6. Dokumentacija i evidencija 

Za svako dijete se vodi: 

- antropološko mjerenje 

- oboljenja djeteta 

- ostale specifičnosti za dijete 

- povrede u knjigu povreda 

Nositelji plana zdravstvene zaštite su odgojitelji, ali je potrebna čvrsta suradnja sa 

zdravstvenim djelatnicima, kako iz ambulante Nedelišće, tako i iz Županijske bolnice u 

Čakovcu. 

 

 

Financijski plan za 2015. godinu, te procjena za 2016. i 2017. godinu planirana je u skladu 

sa odredbama Zakona o proračunu, uputama Ministarstva financija i uputama Općine 

Nedelišće. 

Temelj za planiranje prihoda za 2015. godinu bio je broj korisnika usluga vrtića, koji nakon 

upisa u novu pedagošku godinu iznosi 165 djece u šest odgojnih skupina. 

Ekonomska cijena boravka djece u vrtiću iznosi 1.200,00 kuna. 

Financijski plan za 2015. godinu rađen je na pretpostavci da je omjer sufinanciranja 50% 

roditelji i 50% Općina Nedelišće. 

 

Prihodi od imovine planirani su iznosom 500 kuna, taj se iznos odnosi na kamate na 

depozite u banci. Prihodi po posebnim propisima (od korisnika usluga vrtića)  planirani su u 

iznosu 1.130.000 kuna.  

Ostali prihodi planirani su u iznosu 20.000 kuna, to je iznos koji se odnosi na uplate 

zaposlenih za uslugu prehrane u vrtiću. 

Prihode iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja planirali smo u iznosu 

1.200.000 kuna. U tom je iznosu uz sufinanciranje usluge boravka djece u vrtiću, 

obuhvaćeno i sufinanciranje programa predškole od strane Ministarstva, kao i djece s 

teškoćama u razvoju. 

Ukupni prihodi planirani su iznosom 2.330.500 kuna. 

 

Rashode smo planirali u ukupnom iznosu od 2.330.500kuna, od toga na rashode za 



zaposlene otpada iznos od 1.627.000 kuna.  

Materijalne rashode planirali smo u iznosu 710.500 kuna.  

Financijski rashodi planirani su u iznosu 3.000 kuna, dok rashode za nabavu nefinancijske 

dugotrajne imovine planiramo u iznosu 10.000 kuna. 

 

Vrtić će se i nadalje truditi da  racionalnim poslovanjem osigura i zadovolji postignutu 

kvalitetu. 

 

 

 

U Nedelišću, rujan 2014. 

      

     RAVNATELJICA 

     Danica Korunek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


