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 Na temelju članka  Statuta 50. Dječjeg vrtića Ploče, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 10, 20 
340 Ploče, OIB: 91522253020,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ploče, na 31. redovnoj sjednici 
održanoj dana  14.4.2017. godine donosi   
 
            
                                  
 

PRAVILNIK O MEDIJIMA 
 
 
 
 
I       OPĆE ODREDBE  
 
                                                           Članak 1.  
         Ovim Pravilnikom uređuje se obveza i način  postupanja radnika  Dječjeg vrtića Ploče u 
slučaju uporabe raznih vrsta medija i njihovog utjecaja na rast i razvoj te prikupljanje, obrada 
i čuvanje osobnih podataka djece. 
 
 
 
                                                           Članak 2.  
        Mediji  
       
       Mediji  imaju posljedice na znanje, oblikuju stavove o nekom pitanju, djeluju na emocije, 
izazivaju fiziološke reakcije, te konačno utječu i na ponašanje djece i odraslih. 
Pod medijima podrazumijeva se: 

1. televizija 
2. radio 
3. računalo (Internet) 
4. mobitel  

 
                                                              Članak 3. 
  
          Odgojitelji i stručni suradnici djeci medije trebaju  predstaviti kao oblikovno-izražajno 
 sredstvo, razgovarati i analizirati medijske sadržaje i poruke (recepcijski orijentiran medijski 
odgoj) te pratiti dječje doživljaje pojedinoga medija i to koristiti u pedagoškom djelovanju 
(reprodukcijska orijentacija). 
 
                                                               Članak 4. 

  Televizija / DVD 

            Televizija / DVD je poželjan medij, uz doziranje određenih  programskih sadržaja.                                                                     
U vrtiću je dozvoljeno  gledanje televizijskih emisija  u dječjem i obrazovnom programu, 
humorističke serije, animirani filmovi u  kojima nema nasilja i agresivnosti. 
            Zabranjeni su filmovi u kojima dominira nasilje i agresivnost te bilo koji drugi 
sadržaji zabranjen zakonom. 



           Djeci je dozvoljeno gledati televiziju i ostale sadržaje koji se reproduciraju putem 
DVD-a najviše 1 sat tijekom dnevnog provođenja odgojno-obrazovnog rada. 
           Djeca mogu  gledati najviše  jedan film dnevno , a ukupno ne više od tri filma tjedno. 
                                 

                                                                Članak 5.  

Radio / CD 

          Odgojitelji mogu u  svoj odgojno-obrazovni program uključiti  radio emisije i 
reproduciranje auditivnih sadržaja putem CD-a. Radio emisije mogu biti glazbene, dramskog 
ili nekog drugog sadržaja koji je povezan  sa dnevnom aktivnošću djece.  
        Primjenom radija djeca zadovoljavaju najčešće funkciju razonode i zabave.  
        Radio se može koristiti kao sredstvo medija u starijim odgojnom skupinama, a u 
jasličkim i mlađim skupinama služi za reproduciranje laganih, umirujućih sadržaja. 
                                                                           

                                                              Članak 6. 

          Zaposleni u dječjem vrtiću  ne smiju medijima davati osobne i ostale podatke o djeci niti 
im omogućiti da u vrtiću prikupljaju osobne i druge podatke o djeci, osim podataka vezanih uz 
način rada u odgojno-obrazovnim skupinama, ali samo uz pisanu suglasnost roditelja. 

                                                              Članak 7. 

         Odgojitelji ili stručni suradnici u vrtiću trebaju: 

a) obavijestiti  djecu i roditelje o pravilima sigurne uporabe suvremenih tehnologija, osobito 
računala i Interneta, 

b) informirati djecu i roditelje o posljedicama neprimjerene komunikacije na društvenim 
mrežama (vrijeđanje, sramoćenje, kleveta, javni linč, objava fotografija djece, videozapisa i 
sl.) te o načinima postupanja vrtića vezano uz informacije o nasilju u elektroničkim medijima 
u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. 

                                                                   Članak 8. 

         Dječji vrtić može na svojim mrežnim stranicama objavljivati fotografske i druge snimke 
djece  s posebnom pažnjom i opravdanim ciljem, uz pisanu suglasnost roditelja. 

                                                                   Članak 9. 

Mobiteli 

        Odgojitelji tijekom rada s djecom moraju odgovorno koristiti mobilne telefone.  

Odgojitelj ne smije napuštati sobu radi obavljanja nužnih telefonskih poziva bez osiguravanja 
nadzora nad djecom u tom periodu. 

Mobiteli se koriste isključivo za hitne pozive roditeljima djece i obitelji. 



                                                                   Članak 10.  

        Djeci nije dozvoljeno unošenje mobitela u vrtić.  

U slučaju da dijete donese mobitel odgojitelj će potom obavijestiti  roditelja da je zabranjeno 
unošenje mobitela te da  ubuduće ne donosi dijete mobitel  u vrtić.                                     

Članak 11. 

Zaštita podataka 

Ravnatelj je obvezan imenovati osobu za zaštitu osobnih podataka i osobu za pristup 
informacijama. 

Zadužene osobe moraju se pridržavati posebnih propisa vezanih uza zaštitu osobnih podataka 
i prava na pristup informacijama. 

                                                                  

                                                                     Članak 12.  

Zabranjeno je slati dječje radove na natječaje, objavljivati dječje fotografije na vrtićkim i 
ostalim mrežnim stranicama, pisati o raznim aktivnostima u vrtiću uz spominjanje imena djece, 
povesti djecu kao goste u neku TV emisiju, snimati ih u vrtiću ili s djecom koristiti online 
programe bez pisane suglasnosti roditelja. 

 

II  ZAVRŠNE ODREDBE   

                                                                   Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 
Ploče. 

 

                                                                                               PREDSJEDNICA 

                                                                                          UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                  Jelena  Kiš 

 

 

 

 



Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ploče dana 14.4.2017. godine, a stupio 
je na snagu 21.4.2017. godine. 

 

                                                                                                  RAVNATELJICA: 

                                                                                                      Sanda Zekaj 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA:601-02/17-02/01 

UR.BROJ:2165-08-05-17-771 

 

Ploče, 14.4.2017. godine 

 

 

 

 


