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UVOD 

 

Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada izrađen je i provodit će se u 

skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje. Osobito 

uporište nalazimo u: Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 

93/13), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 

90/10), Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.), 

Nacionalni okvirni kurikulum (MZOS, srpanj 2010., lipanj 2011.), Nacionalni kurikulum za 

rani i predškolski odgoj i obrazovanje (MZOS 2014.) 

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, (listopad 2014.). 

 

Godišnji plan i programom odgojno – obrazovnog rada u pedagoškoj godini 

2018./2019. izradili smo na temelju pozitivne odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića, 

s ciljem poticanja cjelovitog razvoj razvoja djeteta (tjelesnog i psihomotornog razvoja; socio-

emocionalnog i razvoja ličnosti; spoznajnog razvoja; govora, komunikacije, izražavanja i 

stvaralaštva), uvažavajući individualne razvojne potrebe i mogućnosti  djeteta, te u skladu s 

time pedagoški utjecaj u duhu humanističkih vrijednosti na razvoj kompetencija djeteta.  

 

Program ćemo provoditi u skladu sa suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i 

obrazovanja, polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti, u stalnoj dinamičnoj 

interakciji s obitelji i okruženjem, te ga kontinuirano usklađivati s  zahtjevima Nacionalnog 

kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.   

  

Obzirom na različite potrebe djeteta i zahtjeve roditelja, organiziramo i provodimo 

tečajeve i posebne programe u suradnji s vanjskim institucijama koje imaju verificirane 

programe od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja:    

 

Tečaji: 

 Program ranog učenja engleskog  jezika za djecu od četvrte godine života pa 

do polaska u školu,  

 Sportski program za djecu od 3,5 godina do polaska u školu 

 Ritmika i ples za djecu od 3,5 godina do polaska u školu 

 Teakwondo klub Lokomotiva od 4 godine do polaska u školu 

 

Tečaji u organizaciji vrtića: 

 Ritmika i ples za djecu od 3,5 godina do polaska u školu u objektu I.G. 

Kovačić 31 

 Igraonica informatike 

 

Posebni cjelodnevni programi u organizaciji vrtića: 

 Posebni montessori program – jaslice, vrtić 

 Posebni program ranog učenja njemačkog jezika 

 Posebni program ranog učenja engleskog jezika – 10-satni i poludnevni 

 Posebni program odgoja za održivi razvoj 

 Program predškole 

 Pr5ogram predškole za djecu Doma Zagreb - Nazorova 
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Ostali verificirani programi koje provodimo: 

 Igraonica senzorne integracije 

 7-mo dnevni program zimovanja u Ribnici – Slovenija 

 7-mo dnevni program ljetovanja u Dugoj Uvali 

 Program djeca u prirodi 

 Cap program 

 Rastimo zajedno 

 Klub očeva 
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USTROJ RADA 

 

 

NAŠA MISIJA  

Provedbom različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu razvijati 

dječje potencijale uvažavajući njihove individualne potrebe i interese; pružati podršku obitelji 

i pridonositi razvoju roditeljskih kompetencija, te u konačnici doprinositi razvoju društvene 

zajednice i odgoju odgovornog građana. 

 

NAŠA VIZIJA  

Vrtić kao mjesto sretnog življenja i odrastanja, te poticanja razvoja svakog pojedinca u skladu 

s njegovim individualnim potrebama i mogućnostima u stimulativnom okruženju. 

 

2.1.  Cilj  

 

Ustrojstvo programa postaviti fleksibilno, tako da je osiguran kontinuitet u cjelovitom 

odgojno-obrazovnom procesu, koji je otvoren za kontinuirano učenje  i unapređivanje prakse 

vrtića, u skladu s individualnim potrebama i pravima djece, odgovarajućim poticajima, 

djelovanjem primjerenim metodama, oblicima rada  i postupcima u sigurnom okruženju u 

vrtiću. U izradi ustrojstva programa vrtića primijeniti ćemo načela vrtićkog kurikuluma: 

fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, partnerstvo vrtića s roditeljima i širom 

zajednicom, osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenost za kontinuirano 

učenje i spremnost na unapređivanje prakse. Također omogućiti poticanje cjelovitog razvoja 

djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine RH, za 

europski suživot, te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i 

održivi razvoj. 

 

2.2.   Zadaće, sadržaji, aktivnosti na unapređivanju ustrojstva programa 

 

ZADAĆE, SADRŽAJI,  

AKTIVNOSTI 

Nositelji Suradnici  Orijentacijsko 

vrijeme  

provođenja 

(mjeseci) 

Ustrojiti program i  usklađivati s 

individualnim  potrebama i pravima 

djece na razini vrtića, uvažavajući 

specifičnosti svakoga objekta 

Ravnatelj 

 

Odgojitelji, 

stručni suradnici 

9., 10. 

 

Pratiti i unapređivati ustrojstvo 

programa primjerenog u 

zadovoljavanju dječjih potreba i prava 

na slobodan izbor sadržaja i aktivnosti 

Ravnatelj stručni suradnici 

odgojitelji, 

roditelji 

kontinuirano 

Pratiti i zadovoljavati  potrebe roditelja 

o dužini boravka djeteta u vrtiću 

(ankete) 

Ravnatelj odgojitelji, 

stručni suradnici, 

roditelji 

9., 10. i 

kontinuirano 

U skladu s dobivenim pokazateljima, 

mijenjati ustrojstvo rada u odgojnoj 

skupini, objektu (racionalizacija rada u 

Ravnatelj  

 

odgojitelji, 

stručni 

suradnici,roditelji 

Tijekom  

godine prema 

potrebi 
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vrijeme blagdana – zimski, božićni i 

proljetni, uskršnji praznici) 

prosinac – 

siječanj; 

ožujak – 

travanj, lipanj 

Pratiti i provoditi fleksibilno procese 

rada i na temelju dobivenih rezultata 

uvoditi potrebne promjene za 

provođenje kvalitetnog  ustrojstva rada 

Ravnatelj 

 

stručni suradnici 

odgojitelji 

roditelji 

Prema uočenoj 

potrebi 

Pratiti  efikasnost  radnog  vremena i 

godišnjeg zaduženja ostvarenih  sati 

rada za sve radnike 

Ravnatelj stručni suradnici Mjesečno, 

tromjesečno,  

Pratiti i poticati   odgovornost  

zaposlenih radnika za stručno - 

kompetentno i kvalitetno  izvršavanje 

radnih obveza 

Ravnatelj  stručni suradnici 

roditelji 

kontinuirano 

Širenje pozitivne energije u kolektivu-

suradnja među skupinama i vrtićima  

Ravnatelj 

 

stručni suradnici, 

odgojitelji, 

roditelji 

Kontinuirano  

Osiguravati uvjete  (organizacijske, 

kadrovske, materijalne) za realizaciju 

timskog rada  

Ravnatelj stručni suradnici  

odgojitelji 

kontinuirano 

Osiguravati dobru opremljenost, 

sigurnost,  dnevnu iskorištenost svih 

prostora vrtića 

Ravnatelj stručni suradnici  

odgojitelji 

kontinuirano 

Uključivati  sve radnike u programe 

edukacije te pratiti njihovu inicijativu, 

angažiranost, odgovornost, 

prisustvovanje, pružiti im mogućnost 

prezentacije novih spoznaja radi 

unapređivanja opće kvalitete življenja u 

vrtiću 

Ravnatelj stručni suradnici 

odgojitelji 

 Kontinuirano 

Uključivati sve zaposlene radnike u 

provođenje različitih akcija i značajnih 

događanja na razini skupina, vrtića u 

suglasju s roditeljima i širom lokalnom 

sredinom, obilježavanje 70-te obljetnice 

vrtića 

Ravnatelj svi zaposleni 

roditelji 

Uvijek u 

provođenju 

različitih 

akcija 

prosinac 

Organizirati raznovrsne rekreativne, te 

kulturno – zabavne programe za djecu, 

roditelje, zaposlene, na razini vrtića i 

izvan njega 

 Ravnatelj  

pedagog 

stručni suradnici 

odgojitelji,  

roditelji  

Tijekom 

pedagoške 

godine 

Vanjski 

suradnici 

Uključenost roditelja u  ustrojstvo rada, 

radi zadovoljavanja programske, 

vremenske i organizacijske dimenzije 

djelovanja vrtića 

Odgojitelji ravnatelj, stručni 

suradnici, 

roditelji 

Tijekom 

pedagoške 

godine prema 

planu vrtića 
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Pratiti, unapređivati i valorizirati  

ustrojstvo  rada u skladu s 

kurikulumom vrtića,  postavljenim 

ciljem vrtića,  zadaćama, standardima  i 

definiranim indikatorima uspješnosti  

Ravnatelj stručni suradnici 

odgojitelji 

Kontinuirano 

Surađivati s vanjskim stručnim 

suradnicima u skladu s vrtićkim 

kurikulumom 

Ravnatelj Stručni suradnici 

(u vrtiću i izvan 

vrtića) odgojitelji 

Kontinuirano 

Ustrojstvo programa postaviti na 

načelima vrtićkog kurikuluma   tako da 

se osigura fleksibilnost odgojno-

obrazovnog procesa, da se osigura 

partnerstvo vrtića s roditeljima i širom 

zajednicom, da se osigura kontinuitet u 

odgoju i obrazovanju, da se omogućava 

otvorenost za kontinuirano učenje i 

spremnost na unapređivanje prakse 

Ravnatelj odgojitelji, 

roditelji, djeca, 

stručni suradnici         

9. 

kontinuirano 

NAČIN PRAĆENJA, DOKUMENTIRANJE  I EVALUACIJE 

Praćenje i snimanje odgojnih situacija, 

evaluacija, edukativni i savjetodavni 

rad s odgojiteljima i roditeljima,  

protokoli praćenja, ankete,  foto i video 

snimke, grafički prikaz dobivenih 

rezultata, evidencije iskoristivosti 

radnog vremena zaposlenih, postotak 

prisutnosti djece, prisutnost na stručnim 

skupovima,  opremljenost poticajnog 

okruženja, rješenja, evidencije, 

dokumentiranje cjelovitog odgojno-

obrazovnog procesa  i sl. 

 Stručni 

suradnici 

 

ravnatelj, 

odgojitelji, 

roditelji, djeca, 

stručni suradnici         

kontinuirano 

 

Utvrđivanje potreba za obogaćivanje 

poticajnog okruženja 

Odgojitelji stručni suradnici 

ravnatelj 

9., 1., 4. 

Ankete za roditelje,  postotak 

prisutnosti  roditelja u različitim 

akcijama, procjene, evaluacijske liste za 

roditelje, individualni razgovori s 

roditeljima i u malim grupama, 

provođenje plana i programa suradnje s 

roditeljima i njihovo uključivanje u 

odgojno-obrazovni proces 

Stručni 

suradnici 

 

ravnatelj  

odgojitelji 

roditelji 

djeca 

Najmanje tri 

puta godišnje 

 Kontinuirano 

INDIKATORI POSTIGNUĆA 

Video i foto zapisi, tabele, protokoli, evidencije,  upitnici ,  anketni listići za sustav 

vrednovanja, uključenost pojedinca, postignuća djeteta, izjave djece, individualni razgovori s 

djecom, individualni i grupni portfolio, kreativna ostvarenja djece, sudjelovanje djece u 

kreiranju i vrednovanju  programa, uključenost  roditelja u program i vrednovanje programa 

(ankete, izjave, e-mailovi, kutija primjedbi, prijedloga, pohvala) 
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Radno vrijeme  ustanove 

 

U pedagoškoj godini 2018/19. radno vrijeme vrtića bit će postavljeno fleksibilno, tako 

da se uvaže specifičnosti svakog objekta, obzirom na lokaciju i potrebe roditelja i djece,  

pritom trajanje dnevnog boravka djeteta u vrtiću ne bude  duže od 10 sati. 

Tijekom godine radno vrijeme ustanove prilagođavat ćemo stvarnim potrebama djece 

i roditelja, ukoliko će biti izražene potrebe za promjenama radnog vremena, rad vrtića bit će 

prilagođen iskazanim potrebama.  

 

Cilj - Prilagoditi radno vrijeme ustanove potrebama roditelja, a dnevni ritam djeci. 

 

Dječji vrtić Tatjane Marinić djeluje na tri lokacije: 

        centralni objekt – Pavlinovićeva 8 

područni objekt – I. G. Kovačić 31 (Tuškanac) 

područni objekt – Matoševa 7 

 

 

Pavlinovićeva – centralni objekt 

 

1. Redoviti 10-satni program  

radno vrijeme  7:00 – 17:00;  6:30 – 7:30 dežurstvo 

7 skupina       16:45 – 18:00 dežurstvo 

 

1.jas. 2.jas. 3.jas. 1. 

ml. 

1. sr. 2. sr. 1.st. Ukupno djece u 

7 skupina 

redovnog 

programa 

Posebni 

programi - 

4 skupine 

Broj djece u 

centralnom 

objektu (svih 

11 skupina) 

18 17 18 22 25 24 25 149 

 

71 220 

 

 

 

 

2. Posebni 10-satni program za rano učenje engleskog jezika 

1 skupina 

19 djece 

radno vrijeme od 7:00 – 17:00 

6:30 – 7:30 dežurstvo 

16:45 – 18:00 dežurstvo 

 

3. Posebni 10-satni program za rano učenje njemačkog jezika (ispod minimalni prostor 

15m2) 

1 skupina 

12 djece 

radno vrijeme od 7:00 – 17:00  

6:30 – 7:30 dežurstvo 

16:45 – 18:00 dežurstvo 
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4. Posebni Montessori program - vrtić 

             1 skupina 

                  24 djece 
                  radno vrijeme 7:00 – 17:00 

6:00 – 7:30 dežurstvo 

16:45 – 18:00 dežurstvo 

 

5. Posebni Montessori program - jaslice 

             1 skupina 

                  15 djece 
                  radno vrijeme 7:00 – 17:00 

6:00 – 7:30 dežurstvo 

17:00 – 18:00 dežurstvo 

 

5. Tečajevi – dva puta tjedno po 45 minuta, vanjski izvođaći: 

 - ritmika    2 skupine 

 - sport      2 skupine 

 - engleska igraonica   2 skupine 

 - tekvando    1 skupina 

  

 

 

 

I.G.Kovačić 31 – područni objekt – ispod minimalni prostori 

 

1. Redoviti 10-satni program 

 

Jasl.-ml. Srednja/ 

Starija 
Poludnevni 

posebni 

program 

ranog uč. 

engl. j 1 

skupina 

Posebni 

program 

1 

skupina 

Ukupno 

14 18 12 15 59 

  

U jasličku i srednju skupinu upisujemo do 15 djece tijekom godine. U poludnevni poseban 

program ranog učenja engleskog jezika do 12 djece (ispod minimalan prostor). 

 

 Radno vrijeme      7:00 – 17:00 

 6:30 – 7:30 dežurstvo 

16:45 – 17:30 dežurstvo 

 

2. Tečajevi – dva puta tjedno po 45 minuta u organizaciji i provođenju vrtića: 

ritmika     1 skupina 
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Matoševa 7 – područni objekt – ispod minimalni prostori 

 

1. Redoviti 10-satni program 

3 skupine 

radno vrijeme 7:00 – 17:00  

6:30 – 7:30 dežurstvo 

16:45 – 17:30 dežurstvo 

 

Jasl.-ml. Srednja Starija Poseban 

program 

1 skupina 

Ukupno 

8 8 11 18 45 

 

U sve skupine upisujemo do 15 djece tijekom godine (ispod minimalni prostori). 

 

1. Posebni 10-satni program za rano učenje njemačkog jezika 

1 skupina 

18 djece 

radno vrijeme od 7:00 – 17:00  

6:30 – 7:30 dežurstvo 

16:45 – 18:00 dežurstvo 

 

3. Tečajevi – dva puta tjedno po 45 minuta, vanjski izvođaći: 

- sport      1 skupina 

- ritmika     1 skupina 

 

 

 Tijekom godine planirani su i rekreativni programi (jednodnevni i višednevni): 

- koturanje i tenis   - ljetovanje (Duga Uvala) 

- klizanje    - zimovanje (Ribnica) 

- plivanje    - izleti i posjete 

 

 

 

 

Broj odgojnih skupina, broj upisane djece i radno vrijeme vrtića    
 

 Pedagošku godinu započet ćemo s 19 odgojnih skupina, s ukupno 324  djece u tri 

objekta. 

 

      Objekt  Broj odg. 

skupina red. 

programa 

Broj skupina  

posebnog  

programa  

Ukupno 

skupina 

 

 

Broj djece u 

 skupinama 

Pavlinovićeva 7             4 11 220 

Matoševa 3             1 4 45 

I.G.Kovačić 2            2 4 59 

UKUPNO 15             5 19 324 
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 Jutarnja dežurstva odgojitelja u centralnom objektu organizirati će se od 6:30, a 

poslijepodnevna od 16:45 do 18:00. 

Do izmjene može doći prema potrebi roditelja. 

 Jutarnja dežurstva u područnim objektima organizirati će se od 6:30 ili prema potrebi 

roditelja, a popodnevna do 17:30 ili duže po potrebi roditelja.  

 Radno vrijeme odgojitelja u prijepodnevnom turnusu je od 7:30 do 13:00 sati, a u 

poslijepodnevnom od 11:30 do 16:45. 

 Radno vrijeme odgojitelja posebnog programa za rano učenje  njemačkog jezika je od 

7:30 do 13:00 i od 11:30 do 16:45. 

 Radno vrijeme odgojitelja posebnog programa za rano učenje engleskog jezika je od 

7:30 do 13:00 i od 11:30 do 16:45 sati. 

 Radno vrijeme odgojitelja u posebnom Montessori programu je od 7:30 do 13:00 i od 

11:30 do 16:45 sati. 

Od 7:00 do 7:30 i od 11:00 do 11:30 za jaslične i vrtićke skupine je vrijeme 

predviđeno za pripremu i planiranje rada, te valorizaciju. 

  

Pedagoška godina započinje 01.09.2018., a završava 31.08.2019. 

Rad u ljetnim mjesecima od 01.07.2019. do 31.08.2019. organizirat će se u centralnom 

objektu u Pavlinovićevoj 8, zbog najboljih uvjeta za rad ljeti.  

Rad za vrijeme blagdana, zbog racionalizacije troškova, nakon provedene ankete s 

roditeljima o njihovim potrebama i  dolasku djece, organizirati će se u centralnom objektu. U 

slučaju da je prijavljen veći broj prisustva djece u tim periodima (zimski i proljetni praznici) 

rad će se odvijati redovito. 

  

Plan rada ljeti sastavni je dio ovog planu (vidi glavu 12). 

 Plan i program ljetovanja i zimovanja dio je ovog plana. Djeca odlaze na ljetovanje i 

zimovanje uz pisanu suglasnost roditelja. Zimovanje organiziramo u suradnji s turističkom 

agencijom Trakošćan tours u Ribnicu (SI) uz verificirani program MZO-a, a ljetovanje s 

Nazorom d.o.o. u Dugu Uvalu, također uz verificiran program MZO-a. 

 

 Ovaj plan se smatra okvirnim, jer će se nadopunjavati prema aktualnostima. 
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Prikaz rasporeda djelatnika u svakom pojedinom objektu 

 

PAVLINOVIĆEVA 8   

 

Ravnatelj    1 

Pedagog    1 

Psiholog    1  

Logoped                           1 

Rehabilitator    1 – na određeno 

Tajnik     1 

Zdravstvena voditeljica  1 

Odgojitelji    22 + 2 treća odgajatelja za djecu s PP  i TUR 

Medicinske sestre   1 + 1 s ograničenjem 

Djelatnik kuhinje   4 

Spremačice    6 

Domar-vozač    1 

Pralja- švelja    1 

Ložač-domar    1 

Ekonom    1 

UKUPNO     47 

 

MATOŠEVA 7 

Odgajatelji    8  

Spremačice    2 

UKUPNO    10 

 

I.G. KOVAČIĆ 31 

Odgajatelji    8  

Spremačice    2 

UKUPNO    10 

 

Računovodstvo 

Voditelj računovodstva  1 

Materijalni knjigovođa  1 

UKUPNO    2 

 

SVEUKUPNO   67  

 

   

+ 2 treća odgajatelja za djecu s PP  i TUR za pedagošku godinu 2018/2019. 

+ 1 za program Predškole Dona Zagreb, Nazorova za pedagošku godinu 2018/2019. 
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 Raspored rada i radno vrijeme djelatnika stručnog tima 

  

 

   

Objekt  

Pavlinovićeva 

      Vrsta posla            Radno vrijeme 

Ravnatelj              8:30/9:00 – 15:30/16:00  

 Pedagog              7:00 – 14:00 

 Psiholog              8:00 – 15:00 

 Logoped              7:00 – 14:00 

 Zdravstvena voditeljica               8:00 – 15:00  

 Rehabilitator              7:30 – 14:30 

 Tajnica              7:30 – 15:30 

 Voditelj računovodstva              8:30 – 16:30  

 Materijalni knjigovođa              7:00 – 15:00 

 

 Prema potrebi programa, radno vrijeme članova stručnog tima i ravnatelja je 

fleksibilno i prilagođeno potrebama roditelja i djece,te potrebama predškolske organizacije. 

Svakog radnog dana u tjednu jedan od članova stručnog tima raditi će u popodnevnoj smjeni 

od 10:00 do 17:00. 

  Čl. ST dnevno koriste 0,5 sati za stručno usavršavanje izvan ustanove. 

 

 

Raspored rada članova stručnog tima po objektima 

 

 

 

 

 Ravnatelj se nalazi u centralnom objektu, a po potrebi posla odlazi u druge objekte. 

Tajnik se nalazi u centralnom objektu s radnim vremenom od 7:30 – 15:30. 

 

 

 Ivana Marina Majda Renata Vanja 

Ponedjelja

k 

7:00-14:00 

Pavlinovićev

a 

8:00-15:00 

Matoševa 

7:00-14:00 

Pavlinovićev

a 

10:00-17:00 

Pavlinovićev

a 

7:30-14:30 

Tuškanac 

Utorak 

10:00-17:00 

Pavlinovićev

a 

8:00-15:00 

Pavlinovićev

a 

7:00-14:00 

Tuškanac 

8:00-15:00 

Pavlinovićev

a 

7:30-14:30 

Matoševa 

Srijeda 
7:00-14:00 

Tuškanac 

8:00-15:00 

Pavlinovićev

a 

10:00-17:00 

Pavlinovićev

a 

8:00-15:00 

Matoševa 

7:30-14:30 

Pavlinovićev

a 

Četvrtak 

7:00-14:00 

Pavlinovićev

a 

8:00-15:00 

Pavlinovićev

a 

7:00-14:00 

Matoševa 

8:00-15:00 

Tuškanac 

10:00-17:00 

Pavlinovićev

a 

Petak 
7:00-14:00 

Matoševa 

8:00-15:00 

Tuškanac 

 

7:00-14:00 

Pavlinovićev

a 

8:00-15:00 

Pavlinovićev

a 

7:30-14:30 

Pavlinovićev

a  
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Radno vrijeme tehničkog osoblja 

 

Pavlinovićeva 

- radno vrijeme:      6:00 – 14:00 

         11:00 – 19:00 prizemlje 

    11.30 – 19.30 kat 

 

Marija Jergović - pralja – spremačica    6:00 – 14:00 

            mijenjaju se po turnusu 

Nada Blažević       (prijepodne – poslijepodne) 

Ana Šalić/  

Renata Žgela  

Sandra Orešković/Dubravka Čuljak - zamjena 

Renata Krešić 

Velinka Blagojević 

Martina Vrbanec Holjevac 

 

Tuškanac 

- radno vrijeme:      6:00 – 14:00 

         11:00 – 19:00 

Darinka Lukica 

Marija Kondić 

 

 

Matoševa 

- radno vrijeme:      6:00 – 14:00 

        11:00 – 19:00  

Biserka Zaharievski 

Jasminka Pokos 

 

Domar 

- radno vrijeme: Krunoslav Bonča/ Brumo Antolić  6:00 – 14:00  

      Ivan Novoselc               6:00 – 14:00  

 

Ekonom     Ana Vukoja     6:00 – 14:00 

 

Raspored rada i radno vrijeme djelatnika u kuhinji 

 

Pavlinovićeva – glavna kuhinja 

 

Ime i prezime    Vrsta poslova  Radno vrijeme 

zaposlenika 

 

Grla Šalić    gl. kuharica  6:30 – 14:30  

Ljubica Mrla         kuharica  6:30 – 14:30 

Perka Stipić        pom. kuharica  6:30 – 14:30 

Jasna Jurenec        pom. kuharica  8:00 – 16:00 

  

Svako jutro jedna kuharica dolazi od 6:00 sati. 

Dežurstvo obavlja jedna pomoćna kuharica prema internom rasporedu.    
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Koordinatori objekta 

 

 

 Poradi bolje koordinacije i efikasnijeg pedagoškog rada djeluju odgojitelji 

koordinatori objekata sa slijedećim poslovima i zadacima: 

 

- vodi brigu o pravilnom odvijanju rasporeda života djece u objektu, 

- po potrebi podsjeća djelatnike na pridržavanje radne discipline, 

- izvještava o odsutnosti djelatnika s posla u objektu i vodi evidenciju rada 

- kontrolira i sumira evidencije mjesečne satnice odgojitelja 

- organizira kraće zamjene za odsutne odgojitelje, izvještava o odvijanju 

dežurstva 

- u suradnji sa stručnim timom inicira i priprema kulturne i zajedničke 

svečanosti u objektu 

- po potrebi surađuje i usmjerava suradnju s roditeljima 

- po potrebi daje sugestije o poboljšanju higijene i prehrane 

- surađuje s ravnateljem i stručnim timom u svezi ostalih stručnih i 

organizacijskih poslova, radi bolje i efikasnije usklađenosti i funkcioniranja 

rada. 

 

 

Koordinatori objekta su: 

 

Pavlinovićeva 8         Mara Krišto 

Matoševa 7       Stela Drpić 

I. G. Kovačić 31          Lucija Šaić 
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Raspored odgojitelja i medicinskih sestara u skupine za pedagošku godinu 2018./2019. 

 

PAVLINOVIĆEVA 

I Jaslička – „Sunce“              Tisanić - Vičić 

II Jaslička – „Pande“      Barbarić - Medved 

III Jaslička- „Ptičice“   Mrla - Nožinić  

I Mlađa „Leptirići“   Fabrični - Pelesk 

II Mlađa „Žabice“   Cvitković – Vučković - Manenica 

I Srednja  - „Sovice“    Vrljičak - Šoljić 

I Starija  - „Patkice“   Odorijan – Biondić - Tomljanović 

      

Posebni programi za rano učenje stranog jezika 

 

Engleski – "Cvjetići"    Mijat - Kašuba Katunar   

Njemački – "Zvjezdice"  Blažun - Oreč  

 

Posebni Montessori program 

 

"Mace"    Mlinarević - Mirković 

"Runolist"    Čolak  - Gorički - Beketić 

 

MATOŠEVA 

 

Mlađa – "Ljubičice"   Boban - Repar 

Srednja – „Tratinčice“  Markić – Bolf Radanović    

Starija –"Maslačak"      Mikić – Pavleenić - Drpić 

 

Posebni program za rano učenje njemačkog jezika 

 

Mješovita – "Suncokret"   Pavleković - Čipčić  

 

TUŠKANAC 

 

Mlađa jaslička 1 – "Pčelice "  Krajačić - Marić             

Srednja/Starija „Bubamare“  Marinović – Lesar - Ivanović             

 

Posebni program  

Održivi razvoj  – "Jabuke"  Gudelj- Žgela 

Poludnevni engleski „Ježići“  Šaić – Rožmarić  

  

Treći odgojitelji za djecu s TUR i PP:  Drpić, Beketić, Manenica, Tomljanović 
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RADNI KALENDAR ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./19. 

 

MJESEC BROJ RADNIH 

DANA 

SATI DRŽAVNI 

PRAZNIK 

01.09.18 20 160 0 

01.10.18 22 176 1 

01.11.18 21 168 1 

01.12.18 19 152 2 

01.01.19 22 176 1 

01.02.19 20 160 0 

01.03.19 21 168 0 

01.04.19 21 168 1 

01.05.19 22 176 1 

01.06.19 18 144 2 

01.07.19 23 184 0 

01.08.19 20 160 2 

UKUPNO 249 1992 11 

 

STRUKTURA 40 SATNOG RADNOG TJEDNA ODGOJITELJA REDOVITOG 

PROGRAMA PEDAGOŠKE GODINE 2018./19. 

 

NEPOSREDAN RAD 27,5 

PLANIRANJE 2,5 

SURADNJA S RODITELJIMA 2,5 

GRUPNI OBLICI SU 3 

INDIVIDUALNO SU ODGOJITELJA 2 

DNEVNI ODMOR 2,5 

UKUPNO 40 

 

STRUKTURA 8 SATNOG RADNOG DANA 

NEPOSREDAN RAD 5,5 

PLANIRANJE 0,5 

SURADNJA S RODITELJIMA 0,5 

GRUPNI OBLICI SU 0,6 

INDIVIDUALNO SU ODGOJITELJA 0,4 

DNEVNI ODMOR 0,5 

UKUPNO 8 

 
Od ukupnog fonda sati treba oduzeti fond sati GO za svakog odgojitelja. 

Rubrika ostali poslovi od 497,8  sati godišnje raščlanjuje se na slijedeće poslove kako slijedi: 

- Planiranje 

- Provedba svih oblika suradnje s roditeljima  

- Sudjelovanje u provedbi OV  

- ISU izvan ustanove  

- Suradnja s društvenom zajednicom  

- Prezentacija postignuća  

Odgojitelji koriste dnevni odmor izvan NR u trajanju od 0,5 sati dnevno, odnosno 124,5 sati 

godišnje. 
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Tabelarni prikaz godišnjeg fonda sati ravnatelja za pedagošku godinu 2018./2019. 

 

 

 

 

Organizacija rada 428 25% 

Materijalni uvjeti 342,4 20% 

Odgojno – obrazovni rad 256,8 15% 

Organizacija njege i brige za tjelesni 

razvoj i zdravlje djece 

171,2 10% 

Suradnja s roditeljima 256,8 15% 

Rad na usavršavanju zaposlenika 85,6 5% 

Obrazovanje i usavršavanje 171,2 10% 

UKUPNO 1992-280=1712 100% 

 

 

 

Tabelarni prikaz tjednog fonda sati ravnatelja za pedagošku godinu 2018./2019. 

 

 

Organizacija rada 10 sati 25% 

Materijalni uvjeti 8 sata 20 

Odgojno – obrazovni rad 6 sati 15 

Organizacija njege i brige za 

tjelesni razvoj i zdravlje djece 

4 sata 10 

Suradnja s roditeljima 6 sata 15 

Rad na usavršavanju zaposlenika 2 sata 5 

Obrazovanje i usavršavanje 4 sata 10 

UKUPNO 40 100% 
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Godišnje zaduženje i  razrada satnice pedagoga za pedagošku godinu 2018./2019. 
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 9./18. 20 160 100 30 10 10 10 

 10./18. 22 176 110 33 11 11 11 

 11./18. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 12./18. 19 152 95 28,5 9,5 9,5 9,5 

 1./19. 22 176 110 33 11 11 11 

 2./19. 20 160 100 30 10 10 10 

 3./19. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 4./19. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 5./19. 22 176 110 33 11 11 11 

 6./19. 18 144 90 27 9 9 9 

 7./19. 23 184 115 34,5 11,5 11,5 11,5 

 8./19. 20 160 100 30 10 10 10 

 UKUPNO 249 1992 1245 373,5 124,5 124,5 124,5 

-GO 26        223         1784  1115     334,5      111,5     111,5    111,5   

 

 

Rubrika ostali poslovi raspoređuje  se godišnje u postotku na slijedeće poslove kako slijedi: 

- Sudjelovanje u provedbi OV 12%  od 111,5 = 13,38 sati 

- ISU izvan ustanove 20% od 111,5 = 22,3 sata 

- Suradnja s društvenom zajednicom 18% od 111,5= 20,07 sati 

- Prezentacija postignuća i promicanje djelat. 10% od 111,5=11,15 sati 

- Provedba svih oblika suradnje s roditeljima 40% od 111,5 = 44,6 sati 

 

Struktura 8-satnog radnog dana 

 

Neposredni rad 5 

Timski rad 1,5 

Vođenje dokumentacije 0,5 

Ostali poslovi 0,5 

Stanka 0,5 

Ukupno 8 
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Godišnje zaduženje i razrada satnice psihologa za pedagošku godinu 2018./2019. 
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   9./18.   20   160   100   30   10   10   10 

 10./18.   22   176   110   33   11   11   11 

 11./18.   21   168   105   31,5   10,5   10,5   10,5 

 12./18.   19   152     95   28,5     9,5     9,5     9,5 

   1./19.   22   176   110   33   11   11   11 

   2./19.   20   160   100   30   10   10   10 

   3./19.   21   168   105   31,5   10,5   10,5   10,5 

   4./19.   21   168   105   31,5   10,5   10,5   10,5 

   5./19.   22   176   110   33   11   11   11 

   6./19.   18   144     90   27     9     9     9 

   7./19.   23   184   115   34,5   11,5   11,5   11,5 

   8./19.   20   160   100   30   10   10   10 

 UKUPNO  249 1992 1245 373,5 124,5 124,5 124,5 

                     - GO 32        217       1736      1085     325,5     108,5     108,5     108,5    

 

Rubrika ostali poslovi raspoređuje se godišnje u postotku na sljedeće poslove: 

 

 -  Provedba svih oblika suradnje s roditeljima 40% od 108,5 = 43,4 sata 

 -  Sudjelovanje u provedbi OV 12%  od 108,5 = 13,02 sata 

 -  ISU izvan ustanove 20% od 108,5 = 21,7 sati 

 -  Suradnja s društvenom zajednicom 18% od 108,5 = 19,53 sata 

             -  Prezentacija postignuća i promicanje djelatnosti 10% od 108,5 = 10,85 sati 

Struktura 8 satnog radnog dana 

 

Neposredni rad        5 

Timski rad     1,5 

Vođenje dokumentacije     0,5 

Ostali poslovi     0,5 

Stanka     0,5 

Ukupno        8 
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Godišnje zaduženje i  razrada satnice logopeda za pedagošku godinu 2018./2019. 
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 9./18. 20 160 100 30 10 10 10 

 10./18. 22 176 110 33 11 11 11 

 11./18. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 12./18. 19 152 95 28,5 9,5 9,5 9,5 

 1./19. 22 176 110 33 11 11 11 

 2./19. 20 160 100 30 10 10 10 

 3./19. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 4./19. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 5./19. 22 176 110 33 11 11 11 

 6./19. 18 144 90 27 9 9 9 

 7./19. 23 184 115 34,5 11,5 11,5 11,5 

 8./19. 20 160 100 30 10 10 10 

 UKUPNO 249 1992 1245 373,5 124,5 124,5 124,5 

 -GO 29         220       1760       1100      330        110         110       110 

  

Rubrika ostali poslovi raspoređuje se godišnje u postotku na sljedeće poslove: 

 

- Provedba svih oblika suradnje s roditeljima 40% od 110 = 44 sata 

- Sudjelovanje u provedbi OV 12%  od 110 = 13,2 sata 

- ISU izvan ustanove 20% od 110 = 22 sata 

- Suradnja s društvenom zajednicom 18% od110 = 19,8 sati 

- Prezentacija postignuća i promicanje djelatnosti 10% od 110 =11 sati 

Struktura 8 satnog radnog dana 

 

Neposredni rad    5 

Timski rad 1,5 

Vođenje dokumentacije 0,5 

Ostali poslovi 0,5 

Stanka 0,5 

Ukupno    8 
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Godišnje zaduženje i  razrada satnice rehabilitatora za pedagošku godinu 2018./2019. 
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 9./18. 20 160 100 30 10 10 10 

 10./18. 22 176 110 33 11 11 11 

 11./18. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 12./18. 19 152 95 28,5 9,5 9,5 9,5 

 1./19. 22 176 110 33 11 11 11 

 2./19. 20 160 100 30 10 10 10 

 3./19. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 4./19. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 5./19. 22 176 110 33 11 11 11 

 6./19. 18 144 90 27 9 9 9 

 7./19. 23 184 115 34,5 11,5 11,5 11,5 

 8./19. 20 160 100 30 10 10 10 

 UKUPNO 249 1992 1245 373,5 124,5 124,5 124,5 

-GO 26        223         1784  1115     334,5      111,5     111,5    111,5   

 

 

Rubrika ostali poslovi raspoređuje  se godišnje u postotku na slijedeće poslove kako slijedi: 

- Sudjelovanje u provedbi OV 12%  od 111,5 = 13,38 sati 

- ISU izvan ustanove 20% od 111,5 = 22,3 sata 

- Suradnja s društvenom zajednicom 18% od 111,5= 20,07 sati 

- Prezentacija postignuća i promicanje djelat. 10% od 111,5=11,15 sati 

- Provedba svih oblika suradnje s roditeljima 40% od 111,5 = 44,6 sati 

 

Struktura 8-satnog radnog dana 

 

Neposredni rad 5 

Timski rad 1,5 

Vođenje dokumentacije 0,5 

Ostali poslovi 0,5 

Stanka 0,5 

Ukupno 8 

 

 

 



24 
 

Godišnje zaduženje i  razrada satnice zdravstvenog voditelja za pedagošku godinu 

2018./2019. 
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 9./18. 20 160 100 30 10 10 10 

 10./18. 22 176 110 33 11 11 11 

 11./18. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 12./18. 19 152 95 28,5 9,5 9,5 9,5 

 1./19. 22 176 110 33 11 11 11 

 2./19. 20 160 100 30 10 10 10 

 3./19. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 4./19. 21 168 105 31,5 10,5 10,5 10,5 

 5./19. 22 176 110 33 11 11 11 

 6./19. 18 144 90 27 9 9 9 

 7./19. 23 184 115 34,5 11,5 11,5 11,5 

 8./19. 20 160 100 30 10 10 10 

 UKUPNO 249 1992 1245 373,5 124,5 124,5 124,5 

 -GO 31         218      1744       1090      327        109         109       109 

  

Rubrika ostali poslovi raspoređuje se godišnje u postotku na sljedeće poslove: 

 

- Provedba svih oblika suradnje s roditeljima 40% od 109 = 43,6 sati 

- Sudjelovanje u provedbi OV 12%  od 109 = 13,08 sati 

- ISU izvan ustanove 20% od 109 = 21,8 sati 

- Suradnja s društvenom zajednicom 18% od 109 = 19,62 sati 

- Prezentacija postignuća i promicanje djelatnosti 10% od 109 =10,09 sati 

Struktura 8 satnog radnog dana 

 

Neposredni rad    5 

Timski rad 1,5 

Vođenje dokumentacije 0,5 

Ostali poslovi 0,5 

Stanka 0,5 

Ukupno    8 
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MATERIJALNI UVJETI 

 

3.1.  Cilj 

Materijalne uvjete rada kvalitetno i poticajno oblikovati, tako da će djeca moći 

zadovoljiti potrebe u skladu sa svojim interesima, individualnim potrebama i potencijalima, 

tako da promoviraju vrijednosti na kojima se temelji vrtićki kurikulum, što podrazumijeva: 

kulturu vrtića, potencijalno prostorno-materijalno okruženje vrtića, poticajno socijalno 

okruženje vrtića. 

 

3.2. Zadaće, sadržaji, aktivnosti 

ZADAĆE, SADRŽAJI, 

AKTIVNOSTI 

NOSITELJ

I 

SURADNICI VRIJEME  

PROVEDBE 

(mjeseci) 

Snimanje stanja materijalno-tehničke 

opremljenosti 

stručni 

suradnici 

Ravnatelj 

odgojitelji 

9., 10. 

Izvršiti  kvantitativnu i kvalitativnu 

analizi materijalnih uvjeta rada 

stručni 

suradnici 

ravnatelj  

odgojitelji 

9., 10. 

Izrada orijentacijskog plana nabavke za 

vrtić, a na osnovi stalnog praćenja 

interesa djece, vršiti korekcije, 

preinake, dopune i oplemenjivanje 

prostora-okruženja 

stručni 

suradnici 

ravnatelj 

odgojitelji 

9.,10. 

Utvrđivanje potreba za provedbu 

godišnjeg plana i programa rada 

ustanove i svake skupine 

odgojitelji stručni 

suradnici 

ravnatelj 

9., 10. 

Izrada zahtjeva za potrebe skupine 

(iznalaženja načina aktivnog 

uključivanja djece u proces planiranja 

nabavke) 

odgojitelji stručni 

suradnici 

ravnatelj 

kontinuirano 

Oblikovati  poticajno okruženje koje  

omogućuje nesmetano kretanje, 

neovisnost, interakciju  i privatnost 

djeteta 

odgojitelji stručni 

suradnici 

ravnatelj 

dijete 

kontinuirano 

Prilikom opremanja prostora voditi 

brigu o  bogatstvu, raznovrsnosti, 

dostupnosti,  i iskoristivosti  

sredstava, pomagala i  materijala za 

rad  

odgojitelji stručni 

suradnici 

ravnatelj 

dijete 

kontinuirano 

Osobitu pozornost usmjeriti ka 

poticajnom oblikovanju prostora za 

sigurnost djeteta u drugoj i trećoj 

godini života, neovisnost, pravo i 

slobodu kretanja  

odgojitelji stručni 

suradnici 

ravnatelj 

kontinuirano 

Praćenjem aktivnosti djece, vršiti odgojitelji stručni kontinuirano 
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stalne korekcije, preinake i dopune 

materijalne sredine  kako bi 

odgovaralo promjenjivim interesima 

djece koja u njemu žive, istražuju i 

uče 

suradnici 

ravnatelj 

Osigurati djeci aktivno istraživanje i 

interakciju s odraslima, drugom 

djecom i materijalima, vodeći brigu o 

sigurnosti djece u unutarnjem i  

vanjskom prostoru. 

odgojitelji stručni 

suradnici 

ravnatelj 

kontinuirano 

Donošenje kriterija za procjenu 

materijalno tehničkih uvjeta za 

provedbu programa na razini vrtića i 

svake odgojne skupine 

stručni 

suradnici 

ravnatelj 

odgojitelji 

10. 

Ostvarivanje suradnje s društvenom 

zajednicom s ciljem društvenog 

ulaganja u skrb za djecu i poticanje 

njihova razvoja (dopisi i zahtjevi svim 

sustavima skrbi, odgoja, obrazovanja, 

kulture i društvenog života) 

ravnatelj  stručni 

suradnici 

odgojitelji 

kontinuirano 

Traženje sponzora, donatora, 

uključivanje roditelja, stručnjaka 

različitih profila koji će na različite 

načine participirati u kvalitetnoj 

realizaciji unapređivanja materijalnih 

uvjeta rada (Istraživanje mogućnosti 

doprinosa roditelja, sponzora, donatora 

u nabavci) 

ravnatelj stručni 

suradnici 

odgojitelji 

kontinuirano 

Praćenje izdavačke produkcije, novih 

tehnologija, tržišta igračaka i materijala 

za rad s djecom 

ravnatelj stručni 

suradnici 

odgojitelji 

kontinuirano 

Vrednovanje i samo vrednovanje 

osobnog doprinosa u poboljšanju 

materijalno - tehničkih uvjeta za rad s 

djecom i ostvarivanje plana i programa 

rada ustanove i odgojne s. 

odgojitelji stručni 

suradnici 

ravnatelj 

svako tromjesečje 

lipanj 

 

 

Izvori sredstava 

 

Dječji vrtić financira se iz: 

a) redovitih prihoda od Gradskog ureda za obrazovanje,  

b) vlastitih prihoda od redovitih programa s kraćim programom na 

stranim jezicima (njemački i engleski), Montessori programa, Odgoja 

za održivi razvoj, te najma prostora vanjskim izvođačima tečajeva 
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Materijalni uvjeti poslovanja po godišnjem planu za pedagošku godinu 2018./2019.: 

 

Godišnji financijski plan Vrtića izveden je prema strukturi prihoda i rashoda i pripadajućeg 

poreza na dodanu vrijednost (PDV). Ukupno planirana novčana sredstva su 10.436.210,22  

kn, od čega će biti 90% isplaćeno preko žiro računa našeg Vrtića, a ostatak će Grad 

financirati izravno sa svog računa. 

Glavni izvor financiranja je ujedno i osnivač – Grad Zagreb (Gradski ured za obrazovanje). 

Grad financira nabavu hrane, plaće zaposlenika, investicijsko održavanje, režijske troškove, 

djelomično ostale nabavke (hrane).  

Dotacije Grada za nabavu materijala, didaktike, opreme, te ostalog nisu dostatne za redovite 

potrebe vrtića.  

Navedene potrebe pokrivaju se iz vlastitih novčanih sredstava. 

Vlastita sredstava čine oko 5%  planiranog ukupnog prihoda Vrtića, a sastoje se isključivo od 

prihoda uplata roditelja za posebne programe ranog učenja stranih jezika, programa za 

održivi razvoj, te montessori programa i iznamljivanja prostora za tečajeve. Iz ovih sredstava 

se namjenski prema Programu javnih potreba za predškolski grada Zagreba vrši nabavka 

didaktike, potrošnog materijala za rad s djecom, audio-vizualnih uređaja, kao i ostale opreme 

za djelatnost vrtića . 

Devedeset i pet posto troškova stručnog usavršavanja i literature planira se platiti iz 

navedenih sredstava. 

 

 

3.3.Plan nabave didaktike i potrošnog materijala za odgojne skupine 

 

a) potrošna sredstva nabavljaju se redovito 1 x mjesečno ili po potrebi u dovoljnim 

količinama za sve skupine 

 

b) didaktika se nabavlja više puta godišnje – u rujnu, za Božić i u lipnju (za ljeto), te se 

po potrebi dopunjava tijekom godine ovisno o sredstvima 

 

c) nabava osobnih računala, laptopa, tableta za kraći program igraonice 

 

 

3.4. Plan investicijskog održavanja objekta 

 

1) objekt Pavlinovićeva 

 

a) neophodno 

   - kompletno uređenje stolarije u objektu, izmjena   Gradski Ured 

  prozora i vrata,   

         - sanacija vlage u prizemlju (soba 4), te Gradski Ured 

       izmjena i lakiranje parketa  

         - izmjnena kompletnih sanitarija za djecu 2 na katu i 5   Gradski Ured 

            u prizemlju zbog dotrajalaosti odvoda i dovoda i jako 

            neugodnog mirisa 

         - uređenje vanjskih stepenica s kata na dvorište   Gradski Ured 

         - izmjena analogne dotrajale central u digitalnu   Gradski Ured 
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            - sanacija potpornog zida (napuknuće, curenje fekalija)  Gradski Ured 

            - izmjena rasvjetnih tijaela      Gradski Ured 

 

  

b) kontinuirano 

- redovito održavanje svih instalacija     

- redovito održavanje zelenih površina     domar 

      - uređenje ostalih soba na katu      vl. sredstva 

            - uređenje hodnika prizemlje + kat      vl. sredstva 

  

 

      c) saniranje hitnim intervencijama     Gradski Ured 

 

2) objekt Matoševa 

 

      - održavanje svih instalacija      domar 

      - postava šifrarnika na ulaz      vl. sredstva 

           - zamjena dotrajalih sprava      GČ Medveščak 

          Gradski Ured 

   

3) objekt Tuškanac  

 

- održavanje svih instalacija    

     -  održavanje okoliša     domar 

     - izrada nove fasade na zgradi    suvlasnica 

     - uređenje tavana i kotlovnice    suvlasnica 

     - uređenje dvorišta     GČ Medveščak 

 - nabava klimatizacijskog uređaja            vl. sredstva  

 

d) ostalo 

-  dopuna kutića       vl. sredstva 

-  redovita dopuna radne odjeće i obuće    vl. sredstva 

-  izmjena tepiha, zavjesa prema potrebi    vl. sredstva  

-  dopuna opreme namještaja       vl. sredstva  

- nabava klimatizacijskog uređaja     vl. sredstva 

        -  ostalo prema potrebi       
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NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE 

 

BITNI ZADACI ODNOSIT ĆE SE NA: 

 

1. podršku odgojiteljima da sigurno i kompetentno skrbe o zdravlju djece 

2. provođenje projekta „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima  Grada Zagreba s 

uključenim sustavom samokontrole prema načelima HACCP sustava, skrb za 

djecu s alergijama i intolerancijom na nutritive 

3. skrb za higijenski način života u vrtiću 

 

1.0  Rad s odgojiteljima: 

            -  radionica na temu - Kako postupati u situacijama akutnih potreba u                                                                                                    

                skrbi za  zdravlje djece – izrada protokola 

            -   individualni razgovori i savjetovanje u svezi pružanja pomoći djetetu  

                kod ozljede ili pojave neke bolesti                                                                                                                                                            

            -  priprema materijala za pojedine bolesti i zdravstvena stanja 

            -  prikupljanje ispričnica nakon bolovanja djeteta, praćenje pobola djece u                         

               svim skupinama 

  

1.1  Rad s roditeljima: 

- edukacija roditelja putem letaka, obavijesti, individulanih razgovora 

- savjeti roditeljima djece s posebnim potrebama u prehrani  

- prikupljanje zdravstvene dokumentacije kod upisa djeteta u vrtić i tijekom godine 

ako je došlo do promjene u zdravstvenom statusu djeteta, provjera stanja 

procijepljenosti djece 

- roditeljski sastanci prema potrebi 

 

1.2  Rad s djecom: 

- promatranje i analiza početnog stanja u grupama, svakodnevno praćenje  

- pružanje prve pomoći djetetu ako je došlo do ozljede u vrtiću, prema potrebi 

vođenje djeteta u zdravstvenu instituciju (prema stanju hitnosti i u dogovoru s 

roditeljima i ravnateljicom) 

 

 

2.0  Rad s kuhinjskim osobljem: 

 

- edukacija i upoznavanje s novim smjernicama u standardnim jelovnicima, 

individualni razgovori 

- provođenje HACCP sustava, svakodnevno vođenje evidencije i dokumentacije 

kojom se dokazuje provedba istog 

- svakodnevna suradnja u vezi djece s posebnim potrebama u prehrani 

- korigiranje standardnog jelovnika unutar zadanih namirnica, a prema 

preferencijama djece 
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2.1  Rad s djecom : 

 

- praćenje  i analiza konzumiranja i odbijanja pojedinih vrsta hrane i obroka, 

boravak u skupini tijekom objedovanja 

- planiranje i organiziranje aktivnosti prije obroka – pravilno pranje ruku 

- edukacija o piramidi zdrave prehrane 

- planiranje provođenja posebne prehrane djece s alergijama i intolerancijom, a da 

se pritom ne osjećaju izdvojeno od ostalih 

 

 

2.2  Rad s odgojiteljima: 

 

- poticanje odgojitelja na aktivno sudjelovanje u motivaciji djece pri konzumaciji 

manje prihvatljivih namirnica 

- planiranje i organiziranje aktivnosti prije obroka – pravilno pranje ruku 

- edukacija o piramidi zdrave prehrane 

- poticanje na individualni pristup djeci s posebnostima u prehrani 

- edukacija o alergijama kod pojedine djece 

 

3.0.  Rad s tehničkom službom: 

 - održavanje higijene i nadzor nad higijenskim stanjem svih prostorija u vrtiću,                                                          

podrazumijeva redovito  mehaničko čišćenje i upotrebu dezinfekcijskih sredstava po  

uputama proizvođača  

 - vođenje dokumentacije, evidencijskih lista za održavanje prostora i opreme  koje su 

proizašle iz Planova čišćenja, kojima je definirana dinamika, način i sredstava 

  -  vođenje i provjera evidencijskih lista prema HACCP- u – za kuhinju 

  - evidencijske liste za domare i održavanje vozila za prijevoz hrane 

 

3.1.  Rad s odgojiteljima: 

 -   edukacija i praćenje provedbe protuepidemijskih mjera tijekom svakodnevnog  rada s 

djecom (pravilno pranje ruku, korištenje toaleta, upotreba jednokratnih maramica,   korištenje 

zaštitnih sredstava u svrhu sprečavanja širenja moguće zaraze) 

 -  individualni razgovori, planiranje i provedba strategije u svezi pojave akutne zarazne 

bolesti 

 -  prijavljivanje i praćenje brojnog stanja u skupini kod dojave o postajanju akutne bolesti 

 

 

 

3.2.  Rad s djecom: 

 - edukacija o protuepidemijskim mjerama da ne dođe do zaraze ( pravilno pranje ruku, 

korištenje toaleta, upotreba jednokratnih maramica) naročito u vrijeme epidemija 

 - upozoriti na važnost pravilne prehrane u očuvanju zdravlja – piramida zdrave prehrane 
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- zdravstveni odgoj djece u svezi sa stjecanjem dobrih higijenskih navika i zdravog načina 

življenja  

                 

3.3. Rad s roditeljima: 

- na prvom roditeljskom sastanku upozoriti na važnost prijavljivanja nastalih bolesti kod 

djece i obvezno donošenje ispričnica nakon bolovanja 

- edukacija roditelja putem letaka, obavijesti, individulanih razgovora 
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ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

 

Globalni cilj: 

Osigurati svakom djetetu pravo na puni razvoj svih potencijala, na odgoj i obrazovanje i 

razvoj temeljnih kompetencija po Nacionalnom Kurikulumu, koje će ga pripremiti za 

odgovorni život u slobodnom društvu, te mu osigurati sustav vrijednosti koje ističe poštivanje 

drugog i prirodnog okoliša, kroz primjereno praćenje njegovih aktivnosti, mogućnosti i 

potreba u svrhu primjerenog planiranja narednih etapa poticanja razvoja. Ujedno razvijati 

partnerske odnose s roditeljima, te primjerenim oblicima suradnje i  određenim programima 

jačati  roditeljske kompetencije. Internim stručnim radionicama jačati kompetencije 

odgojitelja za partnerske odnose s roditeljima. 

 

 

Rad na bitnim zadaćama 

 

1.Poticajno okruženje – unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića uz dokumentiranje 

odgojno –obrazovnog rada 

 

2. Planiranje i boravak djece na zraku uz dokumentiranje provedenih aktivnosti 

 

Ove pedagoške godine odgojno-obrazovni rad usmjerit će se stvaranje poticajnog i 

kvalietetnog okruženja unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića kao i na nastavak rada na 

dokumentiranju aktivnosti prilikom boravka djece na zraku. Proces prikupljanja 

dokumentacije provodit će se u svim jasličkim i vrtićkim skupinama.  

 

Poticajno okruženje je svaki prostor u kojem se odvija odgojno-obrazovni rad, gdje djeca i 

odrasli uče, stječu nova znanja i iskustva. Poticajno okruženje u unutarnjem prostoru vrtića, 

ali i u onom prirodnom, pruža djeci mogućnost za istraživanje, eksperimentiranje i 

manipulaciju prirodnim materijalima što čini aktivne metode učenja. Takvo okruženje 

stimulativno djeluje na dječju samoinicijativnost, razvija samopouzdanje i omogućava 

svakom djetetu razvoj u skladu s osobnim potencijalima. Stoga je nužno odgojno-obrazovno 

djelovanje promatrati kao proces u kojem značajnu ulogu ima aktivno učenje otkrivanjem i 

vlastitim djelovanjem djece u poticajnom unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića i zajednice u 

koju je smješten. 

 

Organizacija prostora vrtića treba omogućavati slobodno kretanje djece i treba biti usmjerena 

komunikaciji i interakciji među djecom. Sadržajno bogatstvo materijala nužno je jer djeci 

različitih interesa i razvojnih sposobnosti omogućuje različite izbore. Materijali za igru i 

učenje su lako dostupni, privlačni su i raznovrsni, djeca ih mogu sama uzeti i vratiti na svoje 

mjesto. Okruženje šalje djetetu poruku o željenom, primjerenom ponašanju, o tome kako 

stupiti u interakciju s drugima i kako koristiti ponuđene materijale. Prikladno strukturiran 

prostor olakšava slobodu kretanja, kreativnu ekspresiju i učenje. Obogaćivanje prostora 

obuhvaća i samoobogaćivanje djece. Ako se dijete ohrabri i stječe pozitivnu sliku o sebi kroz 

svakodnevna iskustva, ono je sklono samo napredovati, učiti i istraživati. 

Kada dijete ima mogućnost stupanja u interakciju s ostalom djecom u sigurnom, privlačnom i 

poticajnom okruženju ono može graditi povjerenje u svoje sposobnosti u igri i stvarnom 

životu. Takvom organizacijom prostora omogućujemo djetetu odabir materijala i aktivnosti 

koji njemu odgovaraju, za koje ima najviše sklonosti i sposobnosti te igru s djecom sličnih 

interesa. Pažljiv raspored prostora i okruženja smanjuje agresivna ponašanja, sugerira djeci 

druženje u manjim skupinama i povećava samostalnost u izboru prostora i aktivnosti. 
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Oblikujući i stvarajući takvo okruženje u kojem dajemo djeci do znanja da imamo povjerenja 

u njihove sposobnosti i dopuštajući im da samostalno odlučuju čime će se baviti, djeca tada 

uče iz vlastitih razloga (motiva) i sa zadovoljstvom. Značajnu ulogu ima odgojitelj koji 

posreduje u stvaranju poticajnog okruženja, radu s materijalom, uvažava djetetovu slobodu, 

prepoznaje razdoblja posebne osjetljivosti te vodi realizaciji odgojnog cilja, a to je slobodno, 

neovisno i samostalno dijete.  

 

Unutarnje i vanjsko okruženje mora biti svrsishodno odnosno pažljivo organizirano i u 

funkciji djeteta.Vanjski prostor djeluje na sva područja djetetova razvoja. Važno je stoga 

osigurati djeci mogućnost da istražuju svoju okolinu i u interakciji s okruženjem preuzmu 

aktivnu ulogu u procesu stjecanja novih znanja i iskustava. Vanjsko vrtićko okruženje 

odnosno dvorište treba imati raznovrsne prostore i sadržaje koji djetetu omogućavaju 

slobodnu, kreativnu i sigurnu igru. Igra na otvorenom omogućava djeci da odrastaju bolje 

usklađeni s vlastitim tjelesnim potrebama. U igri na otvorenom, timskim igrama loptom, na 

penjalicama i ljuljačkama, u pješčanicima i na travnjaku djeca se oslobađaju viška energije, 

upoznaju svoje tijelo, njegove granice, mogućnosti i sposobnosti. Dječja igra je raznovrsnija 

na otvorenom prirodnom prostoru, a njezin učinak važan je za cjelokupni dječji razvoj te 

uspostavljanje boljih socijalnih vještina. Poticajno vanjsko okruženje su i parkovi, trgovi, 

šume, voćnjaci odnosno sva mjesta u prirodi koja djeci omogućavaju neposredno učenje 

istraživanjima, otkrivanjima i eksperimentiranjima. Za učenje u prirodnom okruženju djeca 

su visoko motivirana i stječu praktična znanja. Ukoliko djeca počnu razumijevati prirodu od 

najranijih dana izrast će u generaciju koja će biti osjetljiva na rješavanje ekoloških problema 

u budućnosti. Prirodno, vanjsko okruženje pruža mogućnost proširenja odgojno-obrazovnog 

rada usmjerenog na očuvanje prirode, okoliša i održivog razvoja. 

Postupno unošenje promjena u fizičko i organizacijsko okruženje i zajednička refleksija o 

njihovom djelovanju donosi promjene u proces odgoja i obrazovanja, način postupanja prema 

djeci i odraslima mijenjajući malo-pomalo kulturu ustanove. 

 

 

 

Rad s odgojiteljima 

 

Rad s odgojiteljima odvijat će se putem internog stručnog usavršavanja: radne grupe s 

temama iz područja kompetencija, radni dogovori za planiranje  i individualne konzultacije.  

 

Radne grupe s temama iz područja kompetencija 

 

Rad s odgojiteljima organizirat će se u tri radne grupe iz područja kompetencija. Radnu grupu 

s temom socijalne i građanske kompetencije vodit će pedagoginja, radnu grupu s temom 

komunikacija na materinskom jeziku vodit će logopedinja, a radnu grupu za poticanje razvoja 

matematičkih kompetencija i osnovnih kompetencija u prirodoslovlju vodit će psihologinja. 

Odgojitelji će se opredijeliti za jednu radnu grupu prema vlastitim interesima. Tijekom 

godine svaka radna grupa će imati tri sastanka. Na radnim grupama će odgojitelji i stručni 

suradnici planirati aktivnosti kojima će kod djece poticati određenu kompetenciju. Aktivnosti 

će se dokumentirati i na osnovu toga procjenjivati postignuća i kompetencije djece te 

planirati daljnji rad. 
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Radni dogovori za planiranje 

 

Radni dogovori za planiranje održavat će se jednom mjesečno u tri skupine (sve jaslične 

skupine, vrtićke skupine iz centralnog objekta i vrtićke skupine iz područnih objekata). 

Nositelj planiranja je pedagog, a suradnici su psiholog, logoped i zdravstveni voditelj. Na 

susretima će se dogovarati, promišljati, predlagati, analizirati prikupljena dokumentacija te 

raspravljati i planirati sljedeći koraci.  

Neke od aktivnosti koje će se provoditi prilikom boravka djece na zraku: 

Jasličke skupine – šetnje i igre na dvorištu:  

 - igre loptom:držanje lopte i hodanje; bacanje, udaranje nogom 

-  ljuljanje na ljuljački, konjićima, patkica na opruzi ,vrtuljak, penjanje i spuštanje s  tobogana 

-  vožnja na autićima (sjedenje i odgurivanje nogama) 

-  pješčanik –punjenje i pražnjenje kantica i posudica, sipanje 

- igre vodom u bazenčićima 

- promatranje prirodnih promjena sa smjenom godišnjih doba: ptice(način letenja); blato, 

lokva, zelena trava; uočavati tragove u snijegu, razlikovati toplo/hladno, loviti pahuljice, 

uočiti kako se tope na dlanu, raditi grude, praviti velike i male snjegoviće 

 

Vrtićke skupine –  

-razvijati prirodne oblike kretanja i spretnost (hodanje, trčanje, penjanje, preskakivanje, 

skakanje, podvlačenje) 

  razvijati motoriku, snagu i brzinu u prirodnim oblicima kretanja (trčanje do cilja; 

obilaženjem i preskakivanjem prepreka; skakanjem u dalj sa zaletom i bez njega; penjanjem i 

spuštanjem po spravama i penjalicama u dvorištu i parkovima) 

- slobodne igre na dvorištu vodom (u bazenu - utrka jedrilica : plivati-tonuti, raditi valove), 

pijeskom, na spravama, triciklima 

-šetnje okolicom vrtića – poticati djecu da zamijete sve važnije objekte koji se nalaze oko 

vrtića – škola, park, igralište, šuma 

-šetnje šumom, parkom – promatrati i opisivati promjene u prirodi i vremenu (dijelovi biljke, 

praćenje razvoja biljke, utjecaj prirodnih čimbenika na rast: voda/vlaga, 

sunce/svjetlost/toplina, kukci/oprašivanje, vrsta tla/pijesak/zemlja za cvijeće) 

-odlazak u obližnji voćnjak – strablo jabuke (promatrati i opisati što vide; usmjeriti pozornost 

na odnose veliko/malo, gore/dolje; zagrliti stablo-kakva je kora 

berba jabuka (boje, miris, okus; prazne i pune, lagane i teške košare) 

- igre u snijegu; tragovi u snijegu (promatranje tragova, uspoređivanje veličina tragova, 

različiti otisci potplata, pogoditi čiji je to trag); raditi „anđele“, napravit snijegovića; klizanje, 

sanjkanje, grudanje, valjanje gruda, proučavanje leda, siga 

 

U spontanoj i slobodnoj igri na zraku djeca se bolje osjećaju, šire svoje spoznaje, uče 

prepoznavati i kontrolirati opasnost. Stoga igra na otvorenom djeci pruža priliku da razvijaju 

vlastito samopouzdanje.  

Vanjski prostor treba biti inspirativan i osiguravati kvalitetnije mogućnosti za igru i prostor 

za druženje s drugima. Vanjska igrališta i unutarnje uređenje prostora vrtića utječu na 

ponašanje i dobrobit djece te koreliraju s dječjim razvojnim potrebama te je stoga potrebno 

stvoriti kvalitetne prostorne uvjete za učenje i dječji razvoj. 
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Individualne konzultacije 

 

Tijekom godine po potrebi će se održavati individualne konzultacije s odgojiteljima vezano 

za provedbu bitnih zadaća i odgojno-obrazovnog rada u cjelini. Konzultacije će provoditi 

pedagog, psiholog i logoped. Pedagog će koordinirati izmjenu informacija o iskustvima 

odgojitelja iz prakse te putem zajedničkih analiza prikupljene dokumentacije i saznanja 

poticati promjene na području implicitne pedagogije. 

 

 

 

Rad s djecom 

 

Pratit će se i osluškivati potrebe djeteta i u tom pogledu planirat će se nadogradnja daljnjih 

aktivnosti  kako bi se poticao dječji razvoj na svim razvojnim područjima na temelju analize 

prikupljene dokumentacije. Proces prikupljanja dokumentacije odgojiteljima omogućuje bolje 

razumijevanje djece, njihova ponašanja, procesa  učenja i razinu postignutih kompetencija. 

Dijete uči, razvija se i napreduje u interakciji sa svojim okruženjem. U dobro strukturiranom 

okruženju uz materijale, pribor i igračke razvija se pozitivna komunikacija među djecom i 

stvara poticajno ozračje za rast i razvoj. Pouzdan socijalni odnos koji dijete formira s 

odgojiteljem omogućuje mu spontanost, kreativnost i učinkovito istraživanje okoline koje se 

reflektira na kvalitetu igre. 

Kvalitetnim oblikovanjem okruženja potičemo dijete na interakciju s prostorom i 

materijalima stavljajući naglasak na njegov istraživački potencijal, omogućujući mu pritom 

da svoje aktivnosti samoorganizira te da surađuje s drugom djecom i odgojiteljem, a time i da 

stječe i razvija različite kompetencije. 

Stoga je bitna zadaća osigurati djetetu sigurno, bogato i raznovrsno unutarnje i vanjsko 

okruženje koje će mu omogućiti stjecanje različitih iskustava i kompetencija u skladu s 

njegovim potrebama. 

 

 

Rad s roditeljima 

 

U suradnji i partnerstvu s roditeljima stvarat će se poticajno okruženje kroz prikupljanje i 

dopunu raznovrsnih materijala i poticaja za obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada. 

Prikupljena dokumentacija poslužit će odgojiteljima u prijenosu informacija roditeljima o 

različitim segmentima odgojno - obrazovnoga procesa u cilju izgradnje partnerstva s 

roditeljima. To doprinosi razvoju roditeljskih kompetencija. Prijenos informacija odvijat će se 

pisanim putem u kutićima za roditelje i usmenim putem tijekom individualnih konzultacija i 

roditeljskih sastanaka. 

 

 

3. Suradnja s roditeljima 

                    

Tijekom proteklih pedagoških godina bitna zadaća bila je suradnja s roditeljima. Prve godine 

naglasak je stavljen na pisanu komunikaciju putem kutića za roditelje. Sljedeće godine bitna 

zadaća bila je rad na usmenoj komunikaciji i to na vođenju komunikacijskih roditeljskih 

sastanaka. Nakon toga  nastavljen je rad na usmenoj komunikaciji s roditeljima na temu 

individualnih razgovora. Prema interesu odgojitelja bavili smo se temama partnerstva i 

kompetencija roditelja i odgojitelja. Zatim je naglasak bio na vođenju individualnih 

konzultacija – kako pripremiti i voditi razgovore. Sljedeće godine je nastavljen rad  na 
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vođenju individualnih razgovora s naglaskom na neverbalnoj komunikaciji i uvježbavanju 

konkretnih situacija. Prošle godine naglasak je bio na vođenju individualnih razgovora s 

roditeljima djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju. Odgojitelji su kroz radionice i 

predavanja osvještavali kako se roditelji djece s teškoćama u razvoju nose sa teškoćama svog 

djeteta i kako to utječe na cijelu obitelj. Ove godine rad će se nastaviti na vođenju 

individualnih razgovora s roditeljima djece s teškoćama u razvoju.   

 

Rad s odgojiteljima 

 

Rad s odgojiteljima odvijat će se putem radnih dogovora za rad s djecom s posebnim 

potrebama, teškoćama u razvoju i darovitima kada će se između ostalog planirati i vođenje 

razgovora s roditeljima.                                                                                                            

Ove godine će se održati ciklus radionica Rastimo zajedno za odgojitelje koji nisu bili 

uključeni u radionice. Održat će se sedam radionica u razdoblju od listopada do prosinca 

2018. za 13 odgojitelja koji nisu bili uključeni. 

 

Rad s roditeljima 

 

Odgojitelji će redovito održavati individualne razgovore s roditeljima pri čemu će pokušati 

primijeniti znanja i vještine  usvojene na radionicama. Također, odgojitelji će motivirati sve 

roditelje na barem jedne individualne konzultacije u pedagoškoj godini.  

 

 

 

Priprema djece za školu 

 

Priprema djece za polazak u školu provodit će se prema verificiranom Programu predškole 

Dječjeg vrtića Tatjane Marinić. Program provode odgojiteljice skupina koje pohađaju djeca 

školski obveznici i stručne suradnice psiholog, logoped i pedagog vrtića. 

Program će se provoditi u skupinama Patkice, Runolist, Cvjetići i Zvjezdice (Pavlinivićeva 

8), Maslačak i Suncokret (Matoševa 7), Bubamare, Jabuke i Ježići (I.G. Kovačića 31). 

Programom će biti obuhvaćeno 87 djece školskih obveznika.  

 

U skupinu Bubamare biti će integrirana djeca školski obveznici iz Dječjeg doma Zagreb s 

kojima će se provoditi program predškole verificiran od strane nadležnih institucija. Broj 

djece može se kretati od 1 do 7, ovisno o broju djece korisnika Doma. Upisi u program 

predškole biti će realizirani i tijekom godine, ovisno o potrebama Doma. Program će se 

provoditi tri puta tjedno po četiri sata u vremenu od 9.00 do 13.00 sati. Program će provoditi 

odgojiteljice skupine Bubamare (Alena Marinović, Mirela Ivanović i Ana Lesar/Ramajana 

Pehar). Djecu će u vrtić dovoditi i odvoditi odgojitelj Dječjeg doma Zagreb. Za djecu iz 

Doma koja nisu spremna za integraciju u vrtić, program predškole provodit će se u 

prostorima Doma, prema verificiranom programu predškole, a provodit će ga odgojiteljica 

Mirela Ivanović. 

 

Nositeljice programa su:  

Jasna Odorijan, odgojitelj 

Lara Biondić, odgojitelj 

Marina Tomljanović, odgojitelj  

Carmen Gorički, montessori odgojitelj  

Zrinka Čolak, montessori odgojitelj 
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Lucija Beketić, montessori odgojitelj 

Silvana Katunar Kašuba, odgojitelj savjetnik 

Marija Mijat, odgojitelj 

Marijana Oreč, odgojitelj mentor 

Mirjana Blažun, odgojitelj 

Milka Mikić, odgojitelj 

Ankica Pavlenić, odgojitelj 

Stela Drpić, odgojitelj 

Suzana Čipčić, odgojitelj savjetnik 

Alenka Pavleković, odgojitelj 

Alena Marinović, odgojitelj 

Mirela Ivanović, odgojitelj 

Ana Lesar, odgojitelj / Ramajana Pehar, odgojitelj 

Ružica Gudelj, odgojitelj 

Željka Žgela, odgojitelj 

Lucija Šaić, odgojitelj mentor 

Sanja Rožmarić, odgojitelj 

Program Predškole temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje u skladu s kojim je bitna zadaća kod djece poticati i osnaživati razvoj osam 

temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje: 

1. Komunikacija na materinskome jeziku 

2. Komunikacija na stranim jezicima 

3. Matematička kompetencija i osnove kompetencije u prirodoslovlju 

4. Digitalna kompetencija 

5. Učiti kako učiti 

6. Socijalna i građanska kompetencija 

7. Inicijativnost i poduzetnost 

8. Kulturna svijest i izražavanje                    

Rad s odgojiteljima: 

stručni aktiv na temu „Zrelost i priprema za školu“ – psiholog i logoped 

priprema materijala i aktivnosti – odgojitelji, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i 

pedagog 

dogovor i nabava radnih listova 

praćenje rada odgojitelja na pripremi za školu 

dogovor za posjet školi  

konzultacije  u vezi zrelosti za školu  

 

Rad s djecom: 

intenzivno poticanje razvoja kompetencija za cjeloživotno učenje, odnosno vještina, znanja i 

sposobnosti na svim razvojnim područjima – odgojitelji 

individualni i grupni rad s djecom s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju – edukacijski 

rehabilitato, logoped i psiholog 

testiranje spremnosti za školu – psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator 

posjet djece školi  
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Rad s roditeljima: 

informiranje roditelja o načinu pripreme djece školaraca za polazak u prvi razred – odgojitelji 

na prvom roditeljskom sastanku 

komunikacijski roditeljski sastanak na temu „Zrelost djeteta za upis u školu“ – odgojitelji, 

psiholog, logoped 

individualni razgovori s roditeljima djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju o radu 

kod kuće – edukacijski rehabilitator, logoped i psiholog 

individualni razgovori o zrelosti djeteta za školu – psiholog, po potrebi logoped i edukacijski 

rehabilitator 

 

Orijentacijski program rada u godini prije polaska u školu 

 

Odgojiteljice će planirati rad i birati sadržaje na temelju verificiranog Programa predškole 

Dječjeg vrtića Tatjane Marinić i prema stručnom priručniku Anke Došen Dobud „Predškola – 

vodič za roditelje i voditelje“, Alinea, Zagreb, 2001. 

 

Zadaće   Strategija unapređivanja Kriteriji vrednovanja 

1. Razvoj djetetove 

pozitivne slike o 

sebi i 

emocionalne 

stabilnosti 

 u planiranju polaziti od individualnih 

posebnosti djeteta 

 poticati dijete da slobodno izražava 

svoje potrebe 

 davanje podrške djetetu u njegovoj 

aktivnosti 

 vođenje djeteta u prepoznavanju 

svojih osjećaja i njihovom 

izražavanju 

 stvaranje povjerenja kod djeteta da će 

mu odrasli pomoći 

 stvaranje vedre atmosfere u skupini 

 preusmjeravanje djeteta na bezopasne 

aktivnosti 

 osamostaljivanje djeteta u 

aktivnostima, osobito onima važnim 

za zdravlje, sigurnost i stjecanje 

pozitivnih radnih navika 

 procjena prilagodbe / 

ponovne prilagodbe 

djeteta na skupinu 

 procjena razvojnog 

statusa djeteta 

 samoprocjena modela 

odgojitelja 

 izjave djece i odgojitelja 

o zadovoljstvu 

boravkom u skupini 

2. Poticanje 

socijalne 

kompetencije i 

komunikacije 

 stvaranje situacija za interakciju 

između odgojitelja i djece, te drugih 

osoba u neposrednoj okolini 

 pomaganje da dijete prepozna i uvaži 

osjećaje drugih osoba te suosjeća s 

njima 

 stvaranje situacija u kojima će dijete 

 zastupljenost poticaja za 

unapređenjem socijalne 

interakcije, 

komunikacije 

 spontane aktivnosti 

djece u skupini 

 procjena klime u skupini 
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Zadaće   Strategija unapređivanja Kriteriji vrednovanja 

upoznati posebnosti drugih 

 stvaranje poticaja da dijete može 

slobodno izražavati svoje mišljenje i 

doživljaje, ali i slušati druge 

 procjena razvojnog 

statusa  djeteta 

3. Poticanje 

motoričkog 

razvoja  

 stvaranje poticaja za usavršavanje 

prirodnih oblika kretanja 

 korištenje boravka na zraku za 

unapređivanje orijentacije u prostoru, 

unapređivanja zdravlja i usavršavanja 

cjelokupne motorike 

 unapređivanje fine motorike 

 zastupljenost aktivnosti 

za poticanje motoričkog 

razvoja 

 procjena konteksta 

 procjena razvojnog 

statusa djeteta 

4. Poticanje 

spoznajnih 

funkcija djeteta 

 stvaranje situacija za doživljavanje i 

stjecanje iskustava o neposrednoj 

okolini kroz različite izvore 

 stvaranje situacija za proradu 

doživljenoga kroz različite načine 

izražavanja i putem različitih 

sredstava 

 oblikovanje pojmova i predodžaba 

 stjecanje znanja, vještina i  navika, 

osobito predčitalačkih i 

predmatematičkih vještina 

 stvaranje situacija za uočavanje 

rješavanja raznovrsnih problema i 

zaključivanje 

 zastupljenost poticaja za 

unapređivanje 

spoznajnog razvoja 

 procjena konteksta 

 procjena razvojnog 

statusa djeteta 

5. Poticanje 

stvaralačkih 

mogućnosti 

djeteta i 

izražajnih 

sposobnosti 

 razvijanje sposobnosti uživljavanja, 

izmišljanja i zamišljanja 

 širenje opsega rječnika - posebno u 

usporedbi s dijalektalnim govorom 

 podržavanje svih spontanih oblika 

izražavanja djeteta 

 zastupljenost poticaja na 

istraživanje stvaralačkih 

potencijala 

 procjena konteksta 

 procjena razvojnog 

statusa djeteta 

6. Zadovoljavanje 

posebnih potreba 
 identifikacija djece s posebnim 

potrebama 

 pomoć stručnjaka u individualizaciji 

 opservacija djece 

 podaci dobiveni od 

roditelja 

 razna dokumentacija 

 suradnja s vanjskim 

ustanovama 
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Teme 

 

Odgojiteljice će izbor tema prilagoditi svojoj odgojnoj skupini. 

 

TEME PODTEME 

I  PRVI DANI U VRTIĆU   

 

1. Upoznavanje  

2. Predstavljanje 

3. Prostor i sredstva u vrtiću 

4. Stare poznate i nove igre  

5. Biti zajedno – zajedničke igre  

II  RAZVIJANJE DJETETOVE 

SAMOSVIJESTI 

 

1. To sam ja, a to je (sličnosti i razlike)  

2. Mogu, ne mogu  

3. Zdravlje  

4. Prehrana  

5. Kultura objedovanja 

6. Uljuđeno ponašanje 

III DJETETOVO OKRUŽENJE 

 

1. Obitelj  

2. Otac i majka  

3. Bake i djedovi  

4. Gdje stanujem  

5. Susjedi  

6. Upoznavanje škole  

7. Igramo se škole  

IV  ŽIVA BIĆA 

 

1. Kućni ljubimci 

2. Seosko gospodarstvo 

3. Potok, rijeka, bara, livada, šuma 

V  VELIKE LJUDSKE ZAJEDNICE 

 

      1. Zavičaj (grad, selo, mjesto)  

      2. Hrvatska domovina 

      3. Svijet – Hrvatska je dio svijeta 

VI  KOMUNIKACIJE I 

INFORMACIJE 

 

1. Primamo i šaljemo poruke 

2. Telefon (važni brojevi) 

3. Radio i televizija 

4. Novine 

5. Kompjutorske igrice 

VII  PROMET I PROMETNA 

KULTURA 

1. Sigurno od kuće do vrtića (škole) 

2. Prometni znakovi 

VIII  DOŽIVJETI I STVARATI 

 

1. Riječi, riječi za smijeh 

2. Priče, basne, bajke – doživljaj 

3. Lutkarska umjetnost – doživljaj 

4. Likovna umjetnost – doživljaj 

5. Poslovice i zagonetke 

6. Govorno, likovno, glazbeno i plesno dječje 

izražavanje 

IX  BAŠTINA 

 

1. Crkva – posjeta 

2. Kazalište – posjeta 

3. Muzej – posjeta 

X  VRIJEME 

 

      1. Sat  

      2. Kalendar, blagdani kroz godinu 

      3. Koliko smo vremena proveli u Vrtiću 
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Preporučene aktivnosti za program u godini prije polaska u školu  

 

VRSTA AKTIVNOSTI PREPORUČENE AKTIVNOSTI 

ŽIVOTNO – 

PRAKTIČNE I RADNE 

AKTIVNOSTI 

 

- korištenje toaleta, pranje ruku 

- samostalnost kod jela 

- samostalno oblačenje, svlačenje, vezanje vezica 

- pristojno ponašanje za stolom 

- izrada instrumenata 

RAZNOVRSNE IGRE  

(funkcionalne, 

simboličke, igre građenja i 

konstruiranja, igre s 

pravilima ) 

 

- gradimo … svoju kuću … vrtić… školu… 

- izrada prometnica, prometnih znakova, vozila i 

likova  

- društveno stolne  igre (npr. Čovječe ne ljuti se, 

Memory, Domino, Mlin... ) 

- socijalne igre i igre za razvoj pozitivne slike o sebi 

(Košarica, Igre tišine, Igre opuštanja, Pokvareni 

telefon, Na slovo, na slovo, Po čemu smo slični, po 

čemu različiti) 

ISTRAŽIVAČKO – 

SPOZNAJNE 

AKTIVNOSTI 

 

- poticanje istraživanja okoline 

- poticanje govora, simboličke komunikacije i 

predčitalačkih vještina 

- poticanje razvoja matematičkih pojmova 

- stjecanje grafomotoričkih vještina 

IGRE S KRETANJEM 

 

- tradicionalne igre (U Zagrebu je kućica, Igra kolo, 

Laste prolaze, Čvorak, čvorak i dr.) 

- elementarne igre (Ide maca oko tebe, Zaleđeni 

kipovi, Crna kraljica 1,2,3 i dr.) 

- sportske aktivnosti (suradničko natjecanje) 

- vježbe razgibavanja 

UMJETNIČKO 

DOŽIVLJAVANJE I 

STVARANJE 

 

- slikovnice, priče i bajke (Ogledalce, Panjoglav, Pale 

sam na svijetu, Tko je Videku napravio košuljicu, 

Poštujte naše znakove, Jedno jutro u Zagrebu, 

Hrabrica, Pismo iz Zelengrada, Elmer, Super je bit' 

različit, Juha od bundeve, Bila jednom, Dobro jutro, 

laku noć,  Kad sam sretan...) 

- izvođenje brojalica glasom i uz ritmičku pratnju 

(udaraljke, pljeskanje) 

- slušanje glazbe (instrumentalne i vokalne: folklorne, 

dječje, klasične) 

- pjevanje dječjih pjesmica  

- sudjelovanje u predstavama za djecu, raznim 

svečanostima u vrtiću i javni nastupi 

 

Program Plesa pisanja provodit će psiholog u malim grupama za djecu s posebnim 

potrebama.  

 
 
 
 
 



42 
 

Program Djeca u prirodi – Grad mladih 

 

Sudjelovanje predškolske djece iz predškolskih skupina u programu Djeca u prirodi planira se 

u terminima od 07.01.–11.01.2019. i 06.05. – 10.05.2019. Za kvalitetnu realizaciju programa 

napravit će se priprema koja uključuje: 

 

Pripremu roditelja 

-    anketu za roditelje o zainteresiranosti za uključivanje djece u program 

-  roditeljski sastanak na kojem će se  roditelje upoznati s programom i prikupiti potrebni 

zdravstveni podaci o djeci 

- informiranje o smještaju, dnevnom ritmu i aktivnostima djece uz prezentaciju video 

materijalima 

- dogovor oko potrebnih stvari (popis odjeće, obuće, higijenskog pribora…) 

- provjera bitnih informacija o specifičnim potrebama djece 

- dogovor oko načina komuniciranja s djecom 

- informiranje roditelja o načinu financiranja programa  

-     upoznavanje s posjetnicima za postupanje u slučaju nestanka djeteta, bolesti djeteta, 

nestanka stvari, odlaska i korištenja dječjeg igrališta... 

- rad na smanjenju separacijskog straha kod roditelja 

 

Pripremu djece 

-   motiviranje djece za sudjelovanje u programu, 

-   priprema djece za višednevno odvajanje od roditelja  

- upoznavanje destinacije u koju odlaze putem fotografija i video zapisa (prostor, domaćini, 

dnevni ritam, pravila ponašanja, način komunikacije s roditeljima i djecom koja ostaju u 

vrtiću) 

- prisjećanje na eventualna ranija iskustva zimovanja, ljetovanja ili izleta 

- zajednička izrada plana aktivnosti ( koje igre žele igrati, što žele ponijeti iz vrtića, od 

kuće…) 

- priprema potrebnih didaktičkih sredstava i igračaka, potrošnog materijala 

- izrada vizualnog identiteta skupine 

- upoznavanje s identifikacijskom karticom 

-   rad na smanjenju separacijskog straha kod djece  

  

Priprema odgojitelja 

- informiranje o  Odgojno-zdravstveno-rekreativnom programu 

- informiranje o smještaju, dnevnom ritmu, osoblju s kojim mogu surađivati, 

mogućnostima koje pruža prirodno okruženje za realizaciju zadaća odgojno obrazovnog 

rada 

- konkretizacija plana i programa rada obzirom na aktualne potrebe, interese i sposobnosti 

djece  

- organizacijske i metodičke upute za realizaciju programa 

- upute za praćenje i vrednovanje programa 

- informiranost o postojećoj opremi i materijalima te priprema materijala koje treba ponijeti 

iz vrtića 

- priprema djece za sudjelovanje u programu 

- prikupljanje podataka od roditelja o posebnim potrebama djece 

- dogovaranje o načinu komuniciranja s roditeljima i drugom djecom u vrtiću 

 

 



43 
 

Vođenje dokumentacije o realizaciji programa : 

 -     odgojitelji će voditi svakodnevne bilješke o realizaciji programa  

      (zapažanja o djeci), o čemu će izvještavati svoje matične ustanove (vrtiće). 

- dokumentiranje u svrhu prisjećanja na boravak  

- dokumentiranje u svrhu izvješća za roditelje 

- dokumentiranje u svrhu upoznavanja ostalih stručnih djelatnika vrtića 

 

 

  Praćenje i vrednovanje programa: 

- praćenje i procjena kvalitete uvjeta programa u svim segmentima (smještaj, prehrana, 

realizacija postavljenih zadaća, suradnja s voditeljima programa, voditeljima 

radionica  i ostalim osobljem…) 

- obrada evaluacijskog listića za odgajatelje 

- obrada upitnika za roditelje 

- u valorizaciju programa uključiti će se svi sudionici (odgojitelji, voditelji, roditelji), a 

dobiveni rezultati koristiti će se za unapređivanje ovog programa  

 

Po povratku radi se kvalitativna analiza i valorizacija s ravnateljem i stručnim timom. 

 

 

 

Rad Stručno razvojnog centra za rano učenje njemačkog jezika 

 

U pedagoškoj godini 2018./2019. nastavit će se rad na edukaciji odgojitelja koji su se prijavili 

i započeli edukaciju prošle godine – 19 sudionika, od toga 18 odgojiteljica iz dječjih vrtića s 

područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije i 1 odgojiteljica iz dječjeg vrtića u Šibeniku. 

Planirano je održavanje sljedeća tri modula: 

 

 
                                                                                                                                       

III Modul 

 

listopad 2018. 
 Rano usvajanje stranog jezika kroz dramsko-

scenski medij 

 Likovno oblikovanje didaktičkih poticaja u 

usvajanju stranog jezika 

 IKT u ranom usvajanju stranog jezika 
                                                                                                                                       

IV Modul  

 

veljača 2019. 
 Stručne kompetencije odgojitelja u ranom 

usvajanju stranog jezika 

 Partnerstvo s roditeljima kao važan čimbenik 

provođenja programa                                                               
                                                                                                                                       

V Modul  

 

svibanj 2019. 
 Dokumentiranje, praćenje i vrednovanje 

postignuća djece u programu ranog usvajanja 

stranog jezika                                                       

 

Međunarodna stručna suradnja 

 

Već devetnaestu  godinu za redom planiramo stručnu suradnju sa Školom za odgojitelje iz 

Murecka u Austriji. Suradnja će se odvijati putem jedno ili dvotjedne prakse učenica četvrtog 

ili petog (završnog) razreda. Praksa će se realizirati u područnom objektu Matoševa 7 u 

skupini posebnog programa za rano učenje njemačkog jezika, a po potrebi (ovisno o broju 

učenica) i u centralnom objektu Pavlinovićeva 8, također u skupini posebnog programa za 

rano učenje njemačkog jezika.  
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Praksa će se realizirati prema planu i dogovoru sa Školom za odgojitelje i njihovim 

profesorima. Tjedni plan i program obično je posvećen jednoj temi. Neposrednom izvođenju 

aktivnosti prethodit će dogovor ravnnateljice vrtića, mentora učenica, stručnog suradnika 

pedagoga i odgojitelja iz posebnog programa. Plan i program će se metodički prilagoditi 

mogućnostima djece s obzirom da su aktivnosti pripremljene na njemačkom jeziku, a učenice 

nemaju iskustvo rada u programu ranog učenja stranog jezika. Nakon svakog radnog dana 

napravit će se osvrt na realizirane aktivnosti tog dana i dogovoriti strukturu aktivnosti za 

slijedeći. Nakon stručne prakse provest će se vrednovanje za svaku učenicu individualno. 

Vrednovanje će se provesti putem ispunjavanja obrazaca Škole za odgojitelje. 

 

 

 

Program povećanja mjera sigurnosti – CAP program 
 

Program prevencije zlostavljanja djece – CAP program provodit će se sa svom djecom 

školskim obveznicima (87 djece). U centralnom objektu u Pavlinovićevoj 8 bit će tri grupe 

djece (oko 18 djece po grupi). U područnom objektu Matoševa 7 program će se provesti u 

jednoj grupi (11 djece). U objektu u Ulici Ivana Gorana Kovačića 31 program će se provesti 

također u jednoj grupi (23 djece). U istom objektu, u program predškole će u stariju skupinu 

Bubamare biti integrirana djeca iz Dječjeg doma Zagreb koja će biti uključena u provedbu 

CAP programa. Ovisno o broju integrirane djece (jedno do sedmero djece) program će prema 

potrebi biti proveden u dvije grupe. Radionice za djecu održat će se krajem travnja ili 

početkom svibnja 2019.  

 

CAP program provodit će posebno educirani CAP pomagači: 

1. Renata Milanković Belas, psiholog mentor 

2. Majda Čadež, logoped mentor 

3. Ivana Vičić, odgojitelj 

4. Petra Vrljičak, odgojitelj 

 

CAP program sastoji se od tri dijela koja se provode točno određenim redosljedom kojim su 

navedeni: 

1. predavanja za odrasle (djelatnike vrtića i roditelje) 

2. radionice za djecu 

3. vrijeme za razgovor s djecom nakon radionice 

 

CAP-ove radionice nude roditeljima, djelatnicima vrtića i djeci strategije kojima će 

prevenirati verbalno, fizičko i seksualno nasilje. 

 

 

Provedba programa: 

 

1. Predavanja za odrasle 

Roditelji i odgojitelji moraju imati informacije o zlostavljanju djece i mogućnostima 

njegovog preveniranja. Stoga se u vrtiću provodi program za roditelje i program stručnog 

usavršavanja za odgojitelje i ostale djelatnike vrtića. Ciljevi predavanja za odrasle su:  

 educirati odrasle o problemu zlostavljanja djece 

 educirati odrasle o važnosti osposobljavanja djece u mnogim područjima njihova 

života 

 razviti učinkovit sustav potpore djeci 
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 pružiti odraslima informacije o izvorima podrške i poučiti ih vještinama koje će 

im pomoći prilikom pružanja pomoći djeci 

 promicati ulogu roditelja i odgojitelja u prevenciji zlostavljanja djece 

 pružiti informacije vezane uz zakonske obveze o prijavljivanju zlostavljanja djece 

 

Predavanje za roditelje i djelatnike vrtića uključuje: 

 Uvod, povijest i ciljeve 

 Jačanje zajednice 

 Opis radionica za djecu 

 Pregled zlostavljanja djece 

 Posljedice zlostavljanja djece 

 Identificiranje djece koja su možda bila zlostavljana 

 Osobine roditelja nasilnika 

 Strategije ojačavanja djece 

 Intervencija u kriznim situacijama 

 Zakonska prava, odgovornosti i izvori pomoći 

 

Na predavanju za roditelje obrade se još dvije teme: 

 Razgovor s djetetom o prevenciji 

 Što učiniti ako dijete postane žrtva zlostavljanja 

 

Roditeljima se podijele dvije brošure: 

 Kako pomoći djeci da budu sigurna, jaka i slobodna (vodič za roditelje) 

 Kako poučavati djecu o prevenciji zlostavljanja (vodič za roditelje) 

 

Nakon predavanja za sve djelatnike vrtića a prije provođenja radionica s djecom, CAP 

pomagači organizirat će radne dogovore s odgojiteljima djece predškolske dobi s ciljem 

pripreme djece za provođenje programa. U radionicu će biti uključeni odgojitelji skupina 

Patkice, Runolist, Cvjetići, Zvjezdice, Maslačak, Suncokret, Bubamare, Jabuke i Ježići. Na 

radnom dogovoru planirat će se vrijeme i način održavanja radionica te aktivnosti koje će 

odgojitelji provoditi s djecom prije i nakon provođenja CAP radionica.  Prije provođenja 

CAP radionica s djecom odgojitelji će provoditi aktivnosti u kojima djecu upoznaju s dječjim 

pravima i pojmovima: napad, sprječavanje, tužakanje, neznanac, dobre i loše tajne, ugodni i 

neugodni dodiri. Aktivnosti nakon provođenja radionica su: 

 ponavljanje naučenih strategija prevencije zlostavljanja 

 likovno i dramsko izražavanje doživljaja 

 razovor o sigurnim mjestima i osobama od povjerenja 

 vježbanje vještina zapažanja i opisivanja 

 vježbanje izražavanja osjećaja 

 aktivnosti „što ako“ 

 pričanje priča s dobrim završetkom 

 postavljanje granica – riječ NE 

Predavanje za osoblje vrtića održava se svakih pet godina, a zadnje je održano prije četiri 

godine. Stoga će ove godine na predavanju za roditelje biti prisutni odgojitelji koji nisu bili 

uključeni u zadnje predavanje za osoblje te odgojitelji predškolske djece. Za roditelje će biti 

organizirana predavanja po odgojnim skupinama u okviru roditeljskih sastanaka na temu 

pripreme djece za školu. 
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2. Radionice za djecu  

Radionice za djecu provode se u tri susreta sa sljedećim sadržajem: 

1. susret: 

 upoznavanje s djecom 

 upoznavanje djece s terminima „napad“ i „sprječavanje napada“ 

 upoznavanje djece s tri važna prava: siguran, jak i slobodan  

 igrokaz „Napad na dijete od strane drugog djeteta“ 

 razgovor s djecom što se može učiniti u takvoj situaciji da zaštite svoja prava (reći 

„NE“, tražiti pomoć prijatelja i odrasle osobe od povjerenja) 

 igrokaz u kojem su primijenjene navedene strategije 

 razgovor s djecom o drugom igrokazu 

 uključivanje djece u igrokaz – primjena pokazanih strategija 

2. susret:  

 prisjećanje i ponavljanje onoga što se radilo dan ranije 

 razgovor o tome tko su neznanci i što učiniti kad neznanac pristupi djetetu 

 igrokaz „Neznanac protiv djeteta“ 

 razgovor s djecom – uočavanje trika kojim se neznanac služi, treba li neznancu 

reći osobne podatke, kako ostati na sigurnoj udaljenosti od nepoznate osobe; 

pokazivanje načina samoobrane (udarac u potkoljenicu, u trbuh, u prepone, 

gaženje gornjeg dijela stopala, savijanje malog prsta ruke, CAP vrisak), traženje 

pomoći odrasle osobe, opisivanje neznanca 

 igrokaz u kojem su primijenjene gore navedene strategije 

 razgovor s djecom o drugom igrokazu 

 uključivanje djece u igrokaz – primjena pokazanih strategija 

 

3. susret 

 prisjećanje i ponavljanje onoga što se radilo dan ranije 

 igrokaz „Poznata odrasla osoba protiv djeteta“ 

 razgovor s djecom: dobre i loše tajne, povjeravanje odrasloj osobi, reći „NE“ – 

sigurna, jaka i slobodna riječ 

 igrokaz kada se dijete odupre napadu i povjeri odrasloj osobi 

 razgovor s djecom o drugom igrokazu 

 igrokaz „Povjeravanje odrasloj osobi od povjerenja“ u kojem dijete u vrtiću ima 

problem i traži pomoć od odgajatelja 

 razgovor s djecom – kome se povjeriti 

 ponavljanje – sigurna, jaka i slobodna riječ „NE“, CAP vrisak, prava djece da 

budu sigurna, jaka i slobodna 

 

 

 

 

3. Vrijeme za razgovor s djecom nakon radionice  

Nakon treće radionice CAP pomagači osiguravaju djeci vrijeme za individualni razgovor u 

mirnoj prostoriji. Ciljevi razgovora su ponavljanje naučenih strategija, provjera 

razumijevanja sadržaja radionica i pomoć u kriznim situacijama. 

 

Vrednovanje provedbe programa: 
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Provedba CAP programa vrednuje se nakon svakog dijela. Roditelji i osoblje vrtića nakon 

predavanja ispunjavaju evaluacijski upitnik. Odgojitelji nakon svake radionice s djecom 

vrednuju radionice putem evaluacijskog upitnika. CAP pomagači tijekom individualnih 

razgovora s djecom dobivaju podatke o dječjoj procjeni radionice. 

 

 

 

RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 

 

 

U rad s djecom s posebnim potrebama, ovisno o specifičnosti, uključeni su svi članovi 

stručnog tima: psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator, pedagog, zdravstveni voditelj i 

odgojitelji. 

 

Zadaće i aktivnosti Nositelj Suradnici Vrijeme 

provedbe 

1. Identifikacija djece s posebnim 

potrebama: 

a) djece s potencijalnim posebnim 

potrebama 

b) djece s prolaznim posebnim 

potrebama 

c) djece s trajnim posebnim 

potrebama 

 inicijalni razgovori s roditeljima – 

psiholog, logoped, rehabilitator, 

pedagog i zdravstveni voditelj 

 uvid u zdravstvenu dokumentaciju 

 screening djece u skupinama 

tijekom godine  

 dijagnosticiranje: 

-    sustavno opažanje u 

skupini 

-    psihologijsko testiranje 

-    logopedsko testiranje 

-    rehabilitacijska procjena 

-    pisanje nalaza i mišljenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psiholog 

Logoped 

Pedagog 

Zdravstveni 

voditelj 

Rehabilitator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji 

 

 

 

Rujan 

2018. 

 

 

 

 

 

 

Svibanj 

2019. 

 

 

 

 

 

Tijekom 

cijele 

godine 

2. Rad s identificiranom djecom u 

vrtiću 

 izrada i provedba individualiziranih 

planova i programa rada s djetetom 

 

 zadovoljavanje specifičnih potreba 

djeteta s naglaskom na kreiranje 

poticajnog materijalnog okruženja 

 

 provođenje programa igraonice 

 

Psiholog 

Logoped 

Rehabilitator 

 

Psiholog 

Logoped 

Pedagog 

Rehabilitator 

 

Psiholog 

Rehabilitator 

 

 

 

 

 

Odgojitelji 

 

 

 

 

Listopad 

2018. 

 

 

Tijekom 

cijele 

godine 
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senzorne integracije  

 

 

 provođenje programa senzorne 

integracije u skupinama i 

individualano 

 provođenje aktivnosti za poticanje 

govorno – jezičnog razvoja 

 primjena metode Plesa pisanja 

 

 

 

 individualni rad s djetetom u skupini 

 individualni rad u kabinetima 

psihologa/rehabilitatora i logopeda i 

u dvorani 

 rad u maloj grupi u kabinetima 

psihologa/rehabilitatora i logopeda i 

u dvorani 

 individualni pristup djeci sa 

zdravstvenim poteškoćama i djecom 

s posebnostima u prehrani 

 

Logoped 

 

Psiholog 

 

 

 

 

Psiholog 

Logoped 

Rehabilitator 

 

 

 

Zdravstveni 

voditelj 

3. Praćenje razvoja identificirane 

djece  

 opažanje djece u skupini 

 primjena  lista praćenja i razvojnih 

lista 

 psihologijsko i logopedsko testiranje 

 rehabiliatcijska procjena 

 antropometrijska mjerenja 

 redovito prikupljanje nalaza i 

mišljenja specijaliziranih ustanova u 

kojima je dijete u tretmanu 

 vođenje dokumentacije i pisanje 

nalaza i mišljenja (dosje djeteta) 

 

 

Psiholog 

Logoped 

Rehabilitator 

 

 

Zdravstveni 

voditelj 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji 

Pedagog 

 

 

Tijekom 

cijele 

godine 

4. Stručna suradnja s odgojiteljima  

 

 upoznavanje odgojitelja s 

identificiranom djecom 

 educiranje odgojitelja:  

- priprema i vođenje individualnih 

razgovora s roditeljima 

- poticanje razvoja kompetencija 

djece 

- senzorna integracija (psiholog) 

- teškoće u razvoju (rehabilitator) 

- teškoće u govorno-jezičnom razvoju 

(logoped) 

- zdravstvene teškoće (zdravstveni 

 

 

 

 

Psiholog 

Logoped 

Zdravstveni 

voditelj 

Pedagog 

Rehabilitator 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

Tijekom 

cijele 

godine 
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voditelj)   

- poticajno okruženje - 

dokumentiranje procesa (pedagog) 

 suradnja s odgojiteljima u 

procjenjivanju potreba djece i 

zadovoljavanju istih  

 suradnja u izradi individualiziranih 

planova i programa rada za djecu s 

teškoćama 

 izrada stručnih naputaka 

odgojiteljima za rad s djecom s 

posebnim potrebama 

 

5. Stručna suradnja s roditeljima 

putem individualnih razgovora: 

 podrška roditeljima i jačanje 

roditeljske kompetencije 

 razvijanje povjerenja u odgojitelje, 

stručne suradnike i vrtić 

 razmjena  inforrmacija s roditeljima 

o psihofizičkom razvoju, 

mogućnostima  djeteta i 

zdravstvenim potrebama djetata 

 informiranje roditelja o radu s 

djetetom u vrtiću – individualno i u 

skupini 

 savjetovanje roditelja za rad s 

djetetom kod kuće 

 upućivanje roditelja u 

specijalizirane ustanove radi 

cjelovite obrade i/ili tretmana 

 

 

 

Ravnatelj 

Psiholog 

Logoped 

Rehabilitator 

Pedagog 

Zdravstveni 

voditelj 

 

 

 

 

Roditelji 

Odgojitelji 

 

 

 

 

Tijekom 

cijele 

godine 

 

6.  Suradnja sa stručnim institucijama 

 

 upućivanje djece na dodatnu obradu 

i/ili tretman  

 kontinuirana razmjena informacija o 

djeci koja su u tretmanu stručne 

institucije 

 konzultacije i savjetodavni rad - 

Centri za socijalnu skrb, pedijatri i 

liječnici školske medicine  

 suradnja sa školama – razmjena 

informacija o predškolskoj djeci s 

posebnim potrebama u svrhu 

pomoći pri kreiranju optimalnih 

uvjeta obrazovanja 

 

 

 

 

 

 

Psiholog 

Logoped 

Rehabilitator 

Pedagog 

Zdravstveni 

voditelj 

 

 

 

 

Roditelji 

Odgojitelji 

Stručni timovi 

specijaliziranih 

ustanova 

 

 

 

 

 

Tijekom 

cijele 

godine 
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Načini praćenja i vrednovanja 

 periodična ponavljanja 

dijagnostičkih postupaka 

 kvantitativna i kvalitativna analiza 

podataka 

 povratne informacije od roditelja i 

odgojitelja 

 povratne informacije od stručnjaka 

iz specijaliziranih ustanova 

 povratne informacije od stručnih 

timova iz osnovnih škola 

 

 

 

Psiholog 

Logoped 

Rehabilitator 

 

 

Odgojitelji 

Pedagog 

Pedijatri 

Stručni timovi 

specijaliziranih 

ustanova 

Stručni timovi 

osnovnih škola 

 

 

Tijekom 

cijele 

godine 

Očekivani ishodi 

 Praćenje djece od upisa u vrtić od strane članova stručnog tima 

 Pravovremenno otkrivanje i evidencija djece s posebnim potrebama i teškoćama u 

razvoju  

 Kontinuirani tretman psihologa, logopeda i rehabilitatora 

 Kontinuirana suradnja s odgojiteljima u području rada s djecom s PP i TUR 

 Kontinuirana suradnja s roditeljima – individualne konzultacije, roditeljski sastanci 

 Kontinuirana suradnja sa stručnjacima iz specijaliziranih ustanova 
  Kontinuirana suradnja sa stručnim timovima iz osnovnih škola  

 

 

U rad s djecom s posebnim potrebama, ovisno o specifičnosti, uključeni su svi članovi 

stručnog tima: psiholog, logoped, rehabilitator, pedagog, zdravstveni voditelj i odgojitelji. 
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STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 

 

Stručno usavršavanje djelatnika ostvaruje se u ustanovi, izvan ustanove i korištenjem stručne 

literature. 

 

 

6.1. Usavršavanje u ustanovi 

 

 

Za potrebe stručnog usavršavanja djelatnika u ustanovi planira se provođenje Odgojiteljskih 

vijeća, stručnih aktiva, radionica, radnih grupa i timskog rada.  

Tijekom godine održat će se četiri Odgojiteljska vijeća.  

 

Teme Odgojiteljskih vijeća su: 

 

 

1. Godišnji plan i program rada vrtića, Kurikulum vrtića 

2. Stručna tema 

3. Sreučna tema 

4. Godišnje izviješće rada vrtića, Plan rada ljeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

Stručni aktivi i radionice 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.tjedan 2.tjedan 3.tjedan 4. tjedan 

9. mj 

   Planiranje - rad s 

djecom s 

PP/TUR i 

darovitima 

10. mj 

Planiranje  

 

Rastimo zajedno 

 

Razvoj djeteta –

montessori 

odgojitelj C. 

Gorički 

Rastimo zajedno  

 

Rehabilitator - 

Poremećaji iz 

spektra autizma 

Rastimo zajedno 

 

Suradnja s 

roditeljima – 

djeca s TUR 

11. mj 

Radne grupe po 

kompetencijama 

 

Rastimo zajedno 

 

Razvoj djeteta –

montessori 

odgojitelj C. 

Gorički 

Rastimo zajedno 

 

 

Zdravstvena tema 

 

Rastimo zajedno 

 

Razvoj djeteta –

montessori 

odgojitelj C. 

Gorički 

12. mj 
Planiranje / / / 

1.mj 

/ Radne grupe po 

kompetencijama 

 

Rehabilitator –  

Motoričke 

teškoće 

Planiranje - rad s 

djecom s 

PP/TUR i 

darovitima  

 

Razvoj djeteta –

montessori 

odgojitelj C. 

Gorički 

2.mj 

Planiranje Zdravstvena tema Zdravstvena tema Razvoj djeteta –

montessori 

odgojitelj C. 

Gorički 

3.mj 

Radne grupe po 

kompetencijama  

Dramske 

radionice- S. 

Kašuba Katunar 

Dramske 

radionice- S. 

Kašuba Katunar 

Dramske 

radionice- S. 

Kašuba Katunar 

4.mj 

Planiranje Planiranje - rad s 

djecom s PP/TUR i 

darovitima 

/ Rehabilitator- 

Oštećenja vida 

5.mj 
Planiranje    Plan rada ljeti 
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6.2. Usavršavanje izvan ustanove: 

 

Stručno usavršavanje djelatnika provodi se u organizaciji: 

 

Ministarstva znanosti i obrazovanja  

Agencije za odgoj i obrazovanje 

Strukovnih udruga 

 

 

6.3. Stručna literatura 

 

Dio stručnog usavršavanja je praćenje stručne literature. Vrtić ima vlastitu biblioteku za koju 

se svake godine nabavljaju nova izdanja iz pedagoškog, psihološkog, edukacijsko – 

rehabilitacijskog i medicinskog područja. 

Ove godine naglasak će biti na korištenju stručne literature vezane uz teme dokumentiranja i 

partnerstva s roditeljima.  

Uz stručne knjige vrtić nabavlja periodična izdanja različitih časopisa tematski vezanih za 

rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 
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SURADNJA S RODITELJIMA 

 

1. Roditeljski sastanci  po odgojnim skupinama 

 

Tijekom godine u svakoj skupini održat će se četiri roditeljska sastanka sa sljedećim temama: 

 

1.  roditeljski sastanak  

      (vrijeme održavanja: rujan 2018.) 

Sadržaj:  

očekivanja roditelja i povratna informacija 

osvrt na prilagodbu (jaslice) 

plan i program rada za odgojnu skupinu i psihofizičke osobine djeteta 

organizacija odgojno-obrazovnog rada  

plan zajedničkih druženja, događanja i izleta tijekom godine 

suradnja s roditeljima 

mjere sigurnosti  

kućni red 

razno 

 

2.  roditeljski sastanak 

      (vrijeme održavanja: 1. 12. – 15. 12. 2018.) 

Sadržaj: 

komunikacijski roditeljski sastanak na temu po izboru roditelja i/ili odgojitelja  

druženje djece, roditelja i odgojitelja (obilježavanje blagdana) 

prezentacija rada s djecom 

 

3.  roditeljski sastanak 

(vrijeme održavanja: ožujak  2019.)  

      Sadržaj:  

komunikacijski roditeljski sastanak na temu po izboru roditelja i/ili odgojitelja  

druženje djece, roditelja i odgojitelja (obilježavanje blagdana ili važnih datuma) 

prezentacija rada s djecom 

 

4.  roditeljski sastanak 

(vrijeme održavanja: svibanj i lipanj 2019.) 

       Sadržaj:  

druženje dijece, roditelja i odgojitelja u vrtiću ili izvan vrtića 

zajednički izlet djece, roditelja i odgojitelja 

prigodan nastup djece i odgojitelja u ZKL-u 

 

 

Osim redovnih roditeljskih sastanaka u skupinama tijekom godine održat će se i posebni 

roditeljski sastanci za određene ciljane skupine roditelja: 

 

roditeljski sastanak prije odlaska djece na zimovanje i ljetovanje  (pedagog i     zdravstveni 

voditelj) 

roditeljski  sastanak o prezentiranju programa Djeca u prirodi – Grad mladih (pedagog i 

zdravstveni voditelj) 
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roditeljski sastanak za roditelje skupina u koje su integrirana djeca s teškoćama u razvoju – 

tema „Senzibilizacija roditelja za integraciju djece s teškoćma u razvoju u redovni vrtić“ 

roditeljski sastanak za roditelje predškolske djece - tema „Zrelost djece za školu“ (odgojitelji, 

psiholog i logoped) 

roditeljski  sastanak na temu CAP programa za roditelje predškolske djece (CAP pomagači) 

 

Nakon upisnog roka u lipnju 2019. održat će se plenarni roditeljski sastanak s roditeljima 

novoupisane djece. Na sastanku se roditelje informira o organizaciji i načinu rada vrtića, 

pripremi djeteta za vrtić i periodu prilagodbe. 

  

2. Savjetodavni rad s roditeljima putem individualnih razgovora 

 

Individualne razgovore s roditeljima provode stručnjaci različitih profila prema potrebi: 

odgojitelji, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator, zdravstveni voditelj, pedagog i 

ravnateljica.  

Odgojitelji redovito provode individualne razgovore s roditeljima (sa svakim rodteljem barem 

jedan razgovor godišnje). O terminima razgovora roditelje se informira na prvom 

roditeljskom sastanku (jednom tjedno u 17.00 sati). Razgovor se provodi na inicijativu 

roditelja ili odgojitelja. Prema potrebi i procjeni odgojitelja, roditelja ili stručnih suradnika 

razgovor se provodi timski.  

Savjetodavni rad s roditeljima djece s teškoćama u razvoju održava se redovito, jednom 

mjesečno ili dvomjesečno.  

Stručni suradnici (psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator, zdravstveni voditelj, pedagog) 

provode savjetodavni rad s roditeljima putem individualnih razgovora redovito tijekom 

godine, prema potrebi roditelja ili na inicijativu stručnih suradnika (i odgojitelja). 

Ravnateljica tijekom godine provodi individulane razgovore s roditeljima po različitim 

pitanjima, na traženje roditelja ili u dogovori s odgojiteljima i stručnim suradnicima.  

 

3. Informiranje roditelja pisanim putem: 

- kutići za roditelje  

- plakati 

- letci 

- web stranica vrtića 

 

4. UNICEF radionice s roditeljima „Rastimo zajedno“ 

 

Ciklus radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ sadrži jedanaest obaveznih radionica i dvije 

izborne radionice. Radionice će se provoditi u jesenskom ciklusu u priodu od listopada do 

prosinca 2018. godine u centralnom objektu u Pavlinovićevoj 8. Radionice će voditi Renata 

Milanković Belas, psiholog mentor i Vlatka Krajačić, odgojitelj savjetnik. 

Isti tim voditelja organizirat će tri sastanka Kluba roditelja „Rastimo zajedno“ (siječanj, 

veljača i ožujak 2018.). Drugi tim voditelja Kristina Barbarić, ravnateljica i Majda Čadež, 

logoped mentor organizirat će dva sastanka Kluba roditelja u listopadu 2018. godine. Klub 

roditelja namijenjen je roditeljima koji su završili ciklus radionica Rastimo zajedno u periodu 

od 2010. godine a korisnici su vrtića.  

 

Klub očeva Rastimo zajedno sadrži četiri radionice namijene očevima djece do pete godine 

života. Radionice će provoditi Renata Milanković Belas, psiholog mentor i Kristina Barbarić, 

ravnateljica u veljači 2019. godine. 
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SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA 

 

 

1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje,   

    Poglavarstvo Grada i Gradski ured za obrazovanje  

redovita suradnja po svim stručnim i financijskim pitanjima 

 

2. Filozofski fakultet, Učiteljski Fakultet i Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet 

suradnja s profesorima u okviru stručnog usavršavanja zaposlenika 

suradnja oko realiziranja prakse studenata predškolskog odgoja – metodika hrvatskog jezika  

 

3. Kazališta i druge kulturne ustanove 

redovita gostovanja u vrtiću 

posjet djece kazalištima (od 4. godine života uz pisanu suglasnost roditelja) 

 

4. Osnovne škole 

kontinuirana suradnja ostvaruje se s osnovnim školama OŠ Pantovčak, OŠ Jabukovac i OŠ 

J.J. Strossmayera 

posjet  djece školskih obveznika osnovnim školama 

posjet učiteljica osnovnih škola vrtiću 

zajednička druženja povodom važnijih datuma i blagdana  

razmjena podataka o djeci školskim obveznicima 

 

5. Volonterski centar Zagreb i Hrvatski zavod za zapošljavanje 

- uključivanje volontera i pripravnika u rad ustanove po prijavljenim projektima vrtića 

 

6. Drugi dječji vrtići 

     -   izmjena stručnih i profesionalnih iskustava 

  -   suradnja prilikom prijelaza djece 

 

7. Zdravstvene ustanove 

Poliklinika za rehabilitaciju govora i slušanja SUVAG, Specijalna bolnica za zaštitu djece s 

neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, Klinika za dječje bolesti Zagreb „Klaićeva“ 

– upućivanje djece na dodatne specijalističke preglede i razmjena informacija 

 

8. Centar za socijalni rad Centar 

suradnja u vezi  zaštite djece uključene u praćenje Centra 

 

9. Suradnja s javnim medijima 

HTV i radio, tisak, stručni časopisi 

promidžba Vrtića i djelatnosti 

 

10. Goethe institut  

korištenje knjižnice i videoteke 

edukacija za odgojitelje u programu 

 

11. Suradnja sa školom za odgojitelje iz Murecka u Austriji 

praksa učenica u našem Vrtiću 

izmjena stručnih iskustava – stručne posjete naših odgojitelja, stručnog tima i ravnateljice 

školi i vrtiću 
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12. Suradnja sa  župom sv. Kvirin, 

proslava blagdana: sv. Nikola, Božić, Uskrs 

blagoslov vrtića 

 

13. Ustanove za organiziranje rekreativnih programa, izleta i posjeta 

agencija "Vladimir Nazor" (ljetovanje djece od 3,5 godine života uz pisanu suglasnost 

roditelja), Trakošćan tours (zimovanje i ljetovanje djece od 4. godine života uz pisanu 

suglasnost roditelja) i dr.  

ŠRC Šalata (za djecu u dobi od 4,10 godina) organiziranje rekreativnih programa tijekom 

godine (plivanje, koturanje i tenis, klizanje) 

jednodnevni izleti i posjete tijekom godine; obilazak grada Zagreba i okolice; posjet seoskim 

domaćinstvima; obilazak kulturno-umjetničkih znamenitosti u Zagrebu i okolici; posjet 

dvorcima, bibliotekama; muzejima; kazalištima; školama; pekarnama; policijskim postajama; 

vatrogasnom domu; zračnoj luci i dr. 

 

Izlete i posjete izvan Vrtića odgojitelji će provoditi prema godišnjem planu i programu rada 

uz pripremu stručnog tima i odobrenje Ravnatelja, a prema dogovoru s roditeljima na 

roditeljskom sastanku o čemu se vodi  redovita zabilješka (zapisnik) koji se pravovremeno 

(najkasnije 8 dana) dostavlja pedagogu ili Ravnatelju. 

U dogovoru s roditeljima potrebno je točno precizirati organizira li izlet dječji Vrtić ili 

roditelji u dogovoru s odgojiteljima djecu vode na vlastitu odgovornost i u vlastitom 

aranžmanu.  

 

 

 

 

VREDNOVAMJE PROGRAMA 

 

Praćenje programa nužno je  kako bi se kontinuirano i sustavno radilo na 

unapređivanju kvalitete. Program će pratiti odgojitelji zajedno sa svim sudionicima i 

vanjskim suradnicima u odgojno-obrazovnom procesu (ravnatelj, pedagog, psiholog, 

zdravstveni voditelj…). 

Aktivno sudjelovanje svih stručnih radnika potiče timski rad, suodgovornost i 

stvaranje partnerskog odnosa. U istraživanju putova stalnog razvoja i unapređivanja odgojno-

obrazovnog proces koristi ćemo se novom stručnom literaturom i stručnim usavršavanjem 

kroz različite oblike. 

Vrednovanje programa vršit će se: 

Tromjesečno kroz tromjesečnu valorizaciju koja obuhvaća nekoliko elementa. Pratit ćemo 

ponudu materijala, aktivnosti i sadržaja ponuđenih djeci te njihove interese. Posebnu 

pozornost posvetit ćemo dokumentiranju aktivnosti djece i procesa. 

Procjenu će vršiti odgojitelji individualno u kontekstu odgojne skupine koristeći navedenu 

dokumentaciju, foto i video zapise, radove djece, liste pračenja, posebne bilješke odgojitelja i 

stručnog tima. Jedanako tako koristit će različite instrumenete procjene. 

Za procjenu kvalitete odgojno-obrazovnog rada i/ili postignuća djece odgojitelji će korititi 

protokol za praćenje djetetovog cjelokupnog razvoja, te za posebne programe ranog učenja 

stranog jezika i posebno procjenu jezičnog razvoja. U suradnji s djecom izradit će jezični 

portfolio ovisno o dobi djece. Svaka skupina izradit će poseban fascikl dokumnetiranja 

aktivnosti djece, projekata, zajedničkih događanja, suradnje s roditeljima, ovisno o sklonosti 

pojedinog odgojitelja. 
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Članovi stručnog tima i ravnateljica će neposrednim uvidima u rad po skupinama 

pratiti materijalne i organizacijske uvjete rada, oblike suradnje s roditeljima te suradnju sa 

svim vanjskim suradnicima. Također će se raznim anketnim listama, upitnicima, razvojnim 

listama pratiti realzacija svih programa. Uvidima u pedagošku dokumentaciju svake skupine, 

praćenjem neposrednog rada odgojitelja, individualnim konzultacijama, radom u manjim 

grupama davati povratnu informaciju i smjernice za poboljšanje svih segmenata stručnog 

rada odgojitelja. 

U pojedinim poglavljima ovog Godišnjeg plana i programa također su navedeni 

konkretni načini dokumentiranja, praćenja i vrednovanja. 

 

  U vanjsku procjenu uključit ćemo i roditelje s upitnikom prema potrebama i 

razvojnom tijeku svih programa. Godišnje izvješće o radu na kraju pedagoške dostavit ćemo 

nadležnim institucijama Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Agenciji za odgoj i 

obrazovanje i Gradskom uredu za prosvjetu, kulturu i sport. Nakon provedene analize odredit 

ćemo smjernice našeg djelovanja za podizanje kvalitete rada u sljedećoj pedagoškoj godini. 
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GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA 

 

 

 

 

Zadaće i aktivnosti Suradnici Vrijeme 

provedbe 

1. Ustroj rada 

 

  

1.1. Promišljenom organizacijom osigurati optimalno 

funkcioniranje svih službi za realizaciju svih bitnih zadataka 

na njezi, odgoju, obrazovanju i skrbi sve djece u Dječjem 

vrtiću. 

1.2. Raditi na osiguranju dobrih međuljudskih odnosa i 

atmosfere, da svi zaposlenici rade i zadovolje svoje osnovne 

potrebe za uvažavanjem, zajedništvom i slobodnim 

izražavanjem svoje osobnosti i kreativnosti da bi posao 

obavljali s radošću.  

 

Svi 

zaposlenici 

ST, roditelji 

Početak 

pedagoške 

godine 

 

 

Kontinuirano 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Ankete, razgovori, foto i video zapisi, izjave zaposlenika, 

zabilješke, 

  

Očekivani ishodi 

Dobro ustrojena organizacija rada  

Kvalitetni međuljudski odnosi, otvorena i iskrena 

komunikacija 

  

2. Materijalni uvjeti ravnatelj  

2.1. Voditi skrb oko osiguranja materijalnih sredstava za 

cjelovito dobro funkcioniranje Dječjeg vrtića.  

Posebnu brigu vodit kako bi se osigurala sredstva za 

didaktiku, stručno usavršavanje i ostale potrebe Dječjeg vrtića.  

2.2. Za centralni objekt u Pavlinovićevoj tražiti izmjenu 

kompletne stolarije, rješavanje klizišta staza na dvorištu 

Pavlinovićeva, izmjena parketa i hidroizolacija poda u prvoj 

sobi - jaslice  

2.3. Nastaviti aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnog 

statusa objekta u Pavlinovićevoj , nastaviti traženje 

adekvatnog prostora za vrtić na području Tuškanca 

(preseljenja iz zgrade  I.G. Kovačića, ili produženje ugovora o 

najmu). 

2.4. Vodit brigu za dobro održavanje svih objekata. 

 

 

 

GUOS 

Kontinuirano 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Radni dogovori, analize, planiranje rada, dopisi 

  

Očekivani ishodi 

Dobra materijalna opremljenost, izmjena dijela stolarije,  

saniranje klizišta, zamjenjen parket u prvoj sobi, riješen status 

područnog objekta Tuškanac 
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3.Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 

 

  

osobitu brigu voditi o: 

 

3.1. odabiru kvalitetnih dobavljača, zdrave hrane i uvjeta za  

pripremu te   hrane;  

 

Gradski 

ured – Grad 

Zagreb 

kuharice, 

ekonom, 

zdravstveni 

voditelj 

Kontinuirano 

3.2.  pratiti i raditi s osobljem kuhinje na kvalitetnom 

pripremanju hrane /obroka   

 

Zdravstveni 

voditelj 

Kontinuirano 

3.3.  provođenju preventivnih zdravstvenih i zaštitnih mjera 

prostora, hrane, zaposlenika i djece; 

 

Zdravstveni 

voditelj 

Vanjski 

suradnici 

Kontinuirano 

3.4. poticati i pratiti rad tehničkog dijela zaposlenika 

(spremačice, kuharice, domari), motivirati ih za daljnje, dobro 

obavljanje njihova posla. 

 

Zdravstveni 

voditelj 

Kontinuirano 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Radni dogovori, analize, planiranje rada, upitnici, ankete, liste 

praćenja, evaluacijske liste, procjene, zapisnici 

  

Očekivani ishodi 

Kvalitetna i raznovrsna prehrana djece 

Uspostavljeni temelji za očuvanje zdravlja, razvoj svijesti i 

navika kod djece 

 

  

     4.Odgojno-obrazovni rad   

4.1. Intenzivno raditi na osiguravanju optimalnih uvjeta za 

kvalitetan rad s djecom kako bi se najbolje poticao 

psihofizički razvoj svakog djeteta kako u redovitom programu 

tako i u posebnim programima na stranim jezicima, 

Montessori programu, te novom posebnom programu Odgoj 

za održivi razvoj . 

 

 Kontinuirano 

4.2. Riješiti status SRC za rano učenje stranog jezika. 

 

ST, 

odgojitelji 

Listopad, 

ili tijekom 

godine 

4.3. Izabrati kvalitetne i priznate izvođaće tečajeva koji će 

realizirati programe 2x tjedno po 45 min na zadovoljstvo 

vrtića, roditelja i dobrobiti djece.  

 

ST, 

odgojitelji, 

roditelji 

Rujan 

 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Radni dogovori, stručni kolegiji, analize, planiranje rada, 

upitnici, ankete, liste praćenja, evaluacijske liste, procjene, 

zapisnici 

  

Očekivani ishodi 

Kvalitetna realizacija predviđenog plana i programa, 

Zadovoljni djelatnici, polaznici 
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5.Izobrazba i usavršavanje odgojnih zaposlenika 

 

  

5.1. Omogućiti materijalne i organizacijske uvjete da svaki 

član stručnog tima i odgojni zaposlenik, tajnik, računovodstvo 

i ravnatelj osobno se stručno  usavršavaju za što bolje 

obavljanje njihovih poslova i zadataka.  

 

Svi 

djelatnici 

Kontinuirano 

5.2. Posebno pratiti i motivirati mlađe odgojitelje za stručno 

usavršavanje u onom području u kojem mogu biti 

najkreativniji.  

ST, dr. 

odgojitelji 

Kontinuirano 

5.3. Intenzivirati stručno usavršavanje iz suradnje s 

roditeljima, područjima kompetencija za razvoj djeteta – 3 

radne grupe 

 

ST Tijekom 

godine po 

planu i 

programu 

5.4. Organizirati oblike stručnog informiranja i usavršavanja 

za sve članove zajednice da bi učvrstili svoj osjećaj 

pripadnosti i pojedinačne korisnosti za dobrobit djece i nas 

zaposlenih. 

 

ST Kontinuirano 

5.5. Individualno i skupno stručno usavršavanje planirati u 

odnosu na bitne zadaće odgojno-obrazovnog rada 

 

ST Tijekom 

godine po 

planu i 

programu 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Radni dogovori, analize, planiranje rada, ankete, liste 

praćenja,  

  

Očekivani ishodi 

Odgovorni i predani radu djelatnici vrtića 

Spremni na cjeloživotno učenje i rad na sebi 

Kvalitetni međuljudski odnosi, komunikacijske vještine 

  

6.Suradnja s roditeljima   

6.1. Svim oblicima komunikacije od roditelja učiniti 

najvažnije suradnike i partnere u odgoju djece.  

 

ST, 

odgojitelji 

Kontinuirano 

6.2. Odgojitelja jačati i biti stručna podrška u stvaranju 

partnerskih odnosa s roditeljima.  

 

 

ST Kontinuirano 

6.3. Vođenje plenarnog roditeljskog sastanka  ST Svibanj 

6.4. Sudjelovati na roditeljskim sastancima skupina za koje, u 

dogovoru sa čl. ST i odgojiteljima ocjeni da je potrebno, a 

posebno u Posebnim programima i starijim odgojnim 

skupinama. 

 

ST Po potrebi 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Individualni razgovori, roditeljski sastanci, analize, upitnici, 

ankete, liste praćenja, evaluacijske liste, procjene, zapisnici 

  

Očekivani ishodi   
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Pozicioniranje vrtića kao vrtić po izboru roditelja zbog 

kvalitetnog rada 

Zadovoljno i sretno dijete – zadovoljan roditelj 

 

7.Suradnja  s vanjskim institucijama   

7.1. Njegovati dobru suradnju sa svim relevantnim 

čimbenicima u svrhu cjelovitog napretka Dječjeg vrtića.  

 

ST, 

odgojitelji 

Kontinuirano 

7.2. Posebno raditi na promidžbi Dječjeg vrtića: 

- u stručnim krugovima; 

- javnim medijima; 

- kod roditelja (posebice stranaca). 

 

ST, 

odgojitelji 

Kontinuirano 

7.3. Nastaviti uspješnu suradnu sa školom i vrtićem iz 

Austrije, Goethe Institutom 

ST, 

odgojitelji 

Ožujak 

Kontinuirano 

7.4. Nastaviti rad na edukaciji SRC-a i suradnji s drugim SRC-

ima, posebno jezičarima. 

ST, 

odgojitelji 

Listopad, 

ožujak 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Radni dogovori, analize, planiranje rada, evaluacijske liste, 

ankete, pisanje članaka, liste praćenja, obrasci Škole za 

odgojitelje Austrija 

  

Očekivani ishodi 

Kvalitetna suradnja sa svim relevantnim vanjskim suradnicima 

i institucijama, prezentacija vrtića,  
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GODIŠNJI PLANOVI I PROGRAMI RADA STRUČNIH SURADNIKA 

 

 

 

PEDAGOGA 

PSIHOLOGA 

LOGOPEDA 

EDUKACIJSKOG REHABILITATORA 

ZDRAVSTVENOG VODITELJA 
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GODIŠNJI PLAN RADA PEDAGOGA 

 

 

ZADAĆE, SADRŽAJ, AKTIVNOSTI SURADNCI ORIJENTACIJS

KO VRIJEME 

PROVOĐENJA 

1. DIJETE 

1.1. Rad na adaptaciji i readaptaciji djeteta na 

vrtić     

- prikupljanje informacija o djetetu i skupini 

- praćenje potreba i individualnog ritma 

novoupisane djece 

- sudjelovanje u izmjenama modela dnevnog 

ritma djece ukoliko je to potrebno 

- sudjelovanje u praćenju i stvaranju uvjeta za 

olakšavanje adaptacije novoupisane djece 

- boravak u skupini i pomoć djetetu u procesu 

adaptacije 

 

1.2. Pratiti i procjenjivati aktualne djetetove 

potrebe kao pravodobnost i kvalitetu 

njihova zadvoljavanja radi utvrđivanja 

primjerenosti organizacije djetetova života 

i cjelokupnog odgojnog procesa 

 

- procjenjivanje primjerenosti djetetove 

predmetne i pojavne okoline razvojnim mogućnostima 

i aktualnim potrebama djeteta 

 - pratiti djetetove strategije ponašanja tijekom 

njegove interakcije s drugom djecom, odgojiteljima i 

drugim odraslim sudionicima procesa 

- osigurati okolnosti u kojima će dijete biti 

inicijator i najveći mogući kreator prostora u kojem 

boravi, sadržaja kojima se bavi, odnosa koje 

uspostavlja 

- praćenje provođenja programa predškole za 

integriranu djecu iz Doma za djecu, Nazorova 49 

 

 

1.3. Rad na podizanju sveukupne kvalitete 

života u vrtiću 

 

- organizacija različitih kulturno - umjetničkih  

događanja u i izvan vrtića 

- posjet kulturno-umjetničkim institucijama i 

ustanovama   

- obilježavanje važnijih dana i blagdana 

- organizacija tečajeva u vrtiću u sva tri objekta 

- organizacija sportsko-rekreativnih programa 

 

Odgojitelji, 

logoped, 

psiholog, 

rehabilitator, 

zdravstveni 

voditelj,  

roditelji 

 

 

 

 

 

Odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psiholog,  

logoped, 

rehabilitator 

 

Odgojitelji, 

vanjski 

suradnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 i 10 mjesec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 
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- pratnja djece u organiziranim posjetama, 

izletima, priredbama 

- izbor i nabavka igračaka, potrošnog 

materijala i slikovnica 

 

1.4. Rad s djecom 

 

- praćenje aktivnosti djece, trajanja interesa za 

međusobne interakcije djece, spontano uključivanje u 

aktivnosti, snimanje, bilješke...  

- rad s djecom da bi se zadovoljile djetetove 

aktualne potrebe, a u situaciji kada tu potrebu nije u 

mogućnosti zadovoljiti odgojitelj 

 

-Priprema i organizacija boravka djece u 

programu „Djeca u prirodi“ 

 

 

-      nastavak sudjelovanja u projektu  Darujmo djeci 

kazalište u Centru za kulturu Trešnjevka,  

sudjelovanje u sportsko-rekreativnom programu 

predškolske djece na Bundeku u okviru Dana dječjih 

vrtića Grada Zagreba 

 

-nastavak sudjelovanja u programu Škole za Afriku 

 

 

 

 

 

Odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravstveni 

voditelj, 

odgojitelji 

 

Odgojitelji  

 

 

 

 

 

Odgojitelji 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mjesec 

5 mjesec 

 

 

3/4 mjesec 

 

5 mjesec 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- Uvidi, opservacija djetetovog ponašanja, radni dogovori, nabava didaktike, suradnja s 

vanjskim institucijama, sistematsko praćenje i promatranje, pisani materijali 

OČEKIVANI ISHOD 

- što lakša adaptacija djeteta na dnevni ritam vrtića 

- pravovremeni i zadovoljavajući odgovor na djetetove potrebe za vrijeme odgojno 

obrazovnog procesa  

- što raznovrsnija ponuda kulturno-umjetničkog sadržaja u obogaćivanju dječjih 

iskustatva 
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2. ODGOJITELJI 

2.1.Pomoć odgojiteljima u periodu adaptacije 

djece 

 

- neposrednim boravkom i radom s djecom 

- savjetima i sugestijama odgojitelju, roditelju 

 

     2.2.Pomoć odgojiteljima u prepoznavanju i 

procjeni potreba djece                                                                                                         

- radni dogovori i individualne konzultacije 

- pomoć odgojiteljima u vođenju dnevnih 

zapažanja o djeci (liste praćenja djeteta) 

- opservacija odgojno-obrazovnog rada u 

odgojnim skupinama, analiza rada s odgojiteljem 

- suradnja u osmišljavanju poticaja i 

materijalno bogate i poticajne okoline za dijete s 

naglaskom na važnost primjerenog okruženja 

unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića (estetski 

doživljaj uređenja unutarnjeg prostora vrtića i SDB-a) 

te usmjeravanje djece na važnost istog  

- procjena kvalitete (primjerenost) i kvantitete 

(količine sadržaja) poticaja koje odgojitelj nudi djetetu 

- pomoć odgojiteljima u izboru prikladnih 

sadržaja u skladu s uočenim potrebama, 

mogućnostima i interesima djeteta 

- pomoć u sagledavanju vlastite odgojne prakse 

i  mogućnosti promjena (promatranje, dokumentiranje 

vrednovanje procesa) 

   

      2.3. Pomoć odgojiteljima u vođenju pedagoške 

dokumentacije  

- pomoć odgojiteljima pri praćenju, 

dokumentiranju i vrednovanju o-o procesa i učenja 

djece 

-    zajedničke analize, zajedničko planiranje 

- osmišljavanje i provođenje aktivnosti, 

praćenje implementacije teoretskih spoznaja u 

praktičnom radu s djecom 

- individualne konzultacije 

- aktivi planiranja mjesečno po dobi i prema 

kompetencijama  

                

 

2.4. Organizacija stručnog usavršavanja odgojitelja

  

- organizacija i provođenje internih stručnih 

aktiva i radionica (suradnja s roditeljima, planiranje, 

dokumentiranje, vrednovanje) 

 

              - radna grupa za socijalne i građanske 

 

Logoped, 

psiholog,  

rehabilitator, 

zdravstveni 

voditelj,  

roditelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 i 10 mjesec 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 
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kompetencije povezana s kompetencijom inicijativnost 

i poduzetnost 

- pomoć u realizaciji ISU,  

- pomoć i sugestije odgojiteljima  u planiranju 

i realizaciji suradnje s roditeljima (individualne    

konzultacije s mlađim odgojiteljima i početnicima, 

zajednički stručni aktivi, radionice)  

- pripremanje i sudjelovanje u realizaciji 

edukacije SRC-a, izviješće o radu SRC-a  

 

1.5. Rad s odgojiteljima početnicima na 

uvođenju u samostalni odgojno-obrazovni 

rad  

 

- prijava Agenciji za odgoj i obrazovanje za 

stažiranje odgojitelja volontera – pripravnika 

- izbor mentora za pripravnika - volontera 

- izrada Plana stažiranja za odgojitelje 

pripravnike - volontere 

- pomoć mentorima pri uvođenju odgojitelja 

pripravnika - volontera u samostalan rad 

- praćenje rada odgojitelja pripravnika - 

volontera, analiza 

- praćenje izvođenja Plana stažiranja 

- pisanje izviješća o stažiranju i prijava za 

polaganje ispita 

 

Vođenje dokumentacije o radu s odgojiteljima 

- zapisnici radnih dogovora, radionica, aktiva 

- bilješke o individualnom konzultativnom 

radu s odgojiteljima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji-

mentori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- radni dogovori, planiranja, osvrti, uvid u adaptaciju (promatranje), pisani materijali, 

konzultacije, snimanje, foto i video zapisi 

OČEKIVANI ISHOD 

- uspješna suradnja i pomoć odgojiteljima u periodu adaptacije  

- pomoć odgojiteljima u pronalaženju forme za što bolje i funkcionalnije vođenje 

pedagoške dokumentacije 

- uspješna implementacija teoretskih sadržaja u neposrednom radu s djecom 

- pomoć odgojiteljima u spoznaji različitih stilova učenja djeteta i razvijanju 

sposobnosti prepoznavanja i osiguravanja uvjeta za tu različitost 

- organiziranje poticajne sredine za učenje djeteta na temelju njegovih individualnih i 

grupnih interesa i motivacije 

- osiguravanje bogatstva i promišljenosti izbora materijala i poticaja koji djecu 

usmjeravaju na otkrivanje i rješavanje problema te omogućuju postavljanje hipoteza, 

istraživanje i konstruiranje znanja i razumijevanja 

- osvještavati važnost boravka na otvorenom prostoru (vrtićko dvorište, parkovi, 

šume...) radi razvoja osjetljivosti za okoliš i održivi razvoj 

- jačanje socijalnih kompetencija radi boljeg međusobnog razumijevanja 
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- implementacija stečenih socijalnih vještina u radu s djecom koja će ovladati 

vještinama zauzimanja pozitivnih stavova i rješavanja međusobnih problema na 

konstruktivan način 

- stvaranje uvjeta  koji promiču dugoročni socijalni i emocionalni boljitak s ciljem 

iniciranja i održavanja zadovoljavajućih odnosa s drugima  

- sposobnost djeteta da iznosi i ostvaruje vlastite ideje u različitim aktivnostima i 

projektima koje uključuju stvaralaštvo, originalnost i inovativnost 

- spremnost djeteta na samoiniciranje i samoorganiziranje vlastitih aktivnosti koje će 

potaknuti razvoj njegova samopouzdanja i samopoštovanja 

- stvaranje uvjeta i okruženja koje djetetu pomaže da svoje ideje i zamisli propituje, 

isprobava i samoevaluira 

- razvoj osnovnih pretpostavki za obrazovanje odgojitelja refleksivnog praktičara 

sposobnog napredovati i mijenjati svoju odgojno-obrazovnu praksu 

- uspješno uvođenje odgojitelja početnika u samostalni rad 

3. RODITELJI 

1.1. Pomoć i podrška u izboru programa za 

dijete             

 

- upoznavanje roditelja sa svim programima 

koji se vode u vrtiću  

- inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane 

djece (po potrebi) 

- upoznavanje roditelja i djece s odgojiteljima i 

odgojnom skupinom u kojoj će biti dijete 

- pomoć roditeljima u prevladavanju 

adaptacijskog perioda   

- pomoć roditeljima pri adaptaciji djece kroz 

igraonicu za djecu 

 

1.2. Uključivanje roditelja u život i rad vrtića 

        

- poticanje na uključivanje u program odgojne 

skupine glede tradicije i obiteljskih običaja 

- uključivanje roditelja u aktivnosti kojima se 

poboljšavaju uvjeti rada vrtića (obogaćivanje 

materijalnih uvjeta) te planiranje i dogovaranje akcija 

uređivanja dvorišta i unutarnjeg prostora vrtića 

-  uključivanje roditelja u provođenje projekata 

- poticati i osmišljavati roditeljsko 

sudjelovanje u igri i druženju s djecom (Bundek) 

- svakodnevni kontakti s roditeljima u  cilju 

stvaranja dobrih suradničkih odnosa 

1.3. Izrada edukativnih letaka za roditelje i 

obavijesti o ostalim događanjima na razini 

vrtića   

1.4. Izrada panoa za roditelje – stručne  

pedagoške teme 

1.5. Sudjelovanje na roditeljskim sastancima 

- sudjelovanje na plenarnom roditeljskom 

sastanku 

 

Odgojitelj 

 

 

 

 

Logoped, 

psiholog, 

rehabilitator,  

zdravstveni 

voditelj 

 

 

 

 

Odgojitelj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članovi 

stručnog tima 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

9, 10 mjesec i po 

potrebi tijekom 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

5 mjesec 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mjesec 
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- roditeljskim sastancima po odgojnim 

skupinama,    

- te individualni razgovori s roditeljima o 

odgojnim problemima djeteta  

- vođenje roditeljskih sastanaka za zimovanje, 

ljetovanje djece, boravak djece u Gradu mladih.   

 

 

 

 

 

zdravstveni 

voditelj, 

odgojitelji 

 

 

 

 

 

12, mjesec, 

6 mjesec,   

12 mjesec i 4 

mjesec  

NAČIN   VREDNOVANJA  

- upitnici, ankete, pisani materijali, roditeljski sastanci, individualni razgovori, 

skupljanje sredstava, dobrotvorne akcije, izleti (obavijesti), završne svečanosti  

OČEKIVANI ISHOD 

- kvalitetna prezentacija svih programa koji se provode u vrtiću te uspješni partnerski 

odnosi s roditeljima prilikom uključivanja u život i rad vrtića 

4. DRUŠTVENA SREDINA 

4.1. Povezivanje sa stručnim i društvenim 

čimbenicima radi ostvarivanja što kvalitetnijeg 

odgojno-obrazovnog rada u vrtiću i 

unapređivanja odgojno-obrazovne prakse    

-    suradnja sa stručnim institucijama 

- suradnja s drugim odgojno-obrazovnim 

institucijama 

  (vrtići, škole, Učiteljski Fakultet, Filozofski 

fakultet, Školom za odgojitelje Mureck - Austrija) 

- suradnja s kulturno-umjetničkim i sportskim 

ustanovama 

- suradnja s pojedincima, stvaraocima, 

animatorima, glazbenicima, turističkim agencijama za 

organiziranje zimovanja i ljetovanja djece, izleta, 

posjeta 

 

 

4.2. Izvješćivanje i prezentiranje dostignuća vrtića i 

odgojne prakse stručnim materijalima, na 

seminarima u dogovoru s ravnateljicom 

   

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

NAČIN   VREDNOVANJA 

- sastanci, dogovori, pisani materijali 

OČEKIVANI ISHOD 

- kvalitetna i uspješna suradnja s različitim vanjskim suradnicima u obogaćivanju 

odgojno obrazovnog procesa vrtića 

5. U ODNOSU NA RAVNATELJA 

1.1. Suradnja s ravnateljem u izradi Plana i 

programa rada Vrtića te pri izradi 

Godišnjeg izviješća Vrtića   

1.2. Suradnja pri planiranju, pripremanju i 

realiziranju rada SRC-a 

1.3. Suradnja prilikom nabave didaktike i 

  

Tijekom cijele 

pedagoške godine 
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igračaka  

1.4. Suradnja pri planiranju stručnih OV 

   

1.5. Suradnja pri osmišljavanju proširenosti 

programa i sadržaja rada vrtića 

1.6. Pomoć u rješavanju tekućih problema u 

ostvarivanju plana i programa 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- sastanci, radni dogovori, stručni savjeti, rad na pisanom materijalu 

OČEKIVANI ISHOD 

- uspješna i stručna suradnja  

 

 

6. U ODNOSU NA STRUČNI TIM 

Suradnja na usklađivnju plana i programa s drugim čl. 

stručnog tima  

 

S logopedom:  

 zajedničko planiranje i provođenje internih 

stručnih aktiva 

 suradnja u planiranju rada s djecom s 

teškoćama u razvoju 

 suradnja u provođenju zajedničkih konzultacija 

s roditeljima djece s teškoćama u razvoju 

 

S psihologom: 

 zajedničko planiranje i provođenje internih 

stručnih aktiva 

 suradnja u planiranju rada s djecom s 

teškoćama u razvoju 

 suradnja u provođenju zajedničkih konzultacija 

s roditeljima djece s teškoćama u razvoju 

 

Sa  zdravstvenim voditeljem: 

 razmjena informacija o posebnim potrebama 

djece 

 izrada Godišnjeg izviješća o radu vrtića 

 pripremanje i provođenje internih stručnih 

aktiva 

 

S rehabilitatorom: 

 zajedničko planiranje i provođenje internih 

stručnih aktiva 

 suradnja u planiranju rada s djecom s 

teškoćama u razvoju 

 suradnja u provođenju zajedničkih konzultacija 

s roditeljima djece s teškoćama u razvoju 

  

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 
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NAČIN   VREDNOVANJA  

- sastanci, dogovori, stručni savjeti, rad na pisanom materijal 

OČEKIVANI ISHOD 

- uspješna i stručna suradnja 

7. u odnosu na OSTALE ZAPOSLENIKE 

7.1. Edukacija ostalih zaposlenika vrtića u funkciji   

zadovoljavanja potreba djece, roditelja, te stvaranja 

poticajne atmosfere u vrtiću 

7.2. Radni dogovori i individualne 

konzultacije s pojedinim zaposlenicima 

7.3. Poticanje svih zaposlenika na aktivno 

sudjelovanje u značajnijim zbivanjima i slavljima 

vrtića 

 

Suradnja s tajništvom i računovodstvom 

 razmjena općih informacija o djeci prilikom 

predaje zahtjeva i upisa djece 

 razmjena informacija prilikom nabave 

didaktike, stručne literature, plaćanja 

edukacija,  organizacije izleta, posjeta, 

predstava, fotografiranja djece – dogovor o 

načinima plaćanja 

 kordinacija rada s tajnicom, zdravstvenim 

voditeljem, domarima 

  

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- pisani materijal 

OČEKIVANI ISHOD 

- uspješna i kvalitetna suradnja 

 

 

ADMINISTRATIVNI poslovi: 

 

 vođenje dnevnika rada (svakodnevna 

evidencija o radu s djecom, suradnji s 

roditeljima, odgojiteljima, ravnateljicom, 

članovima stručnog tima i vanjskim 

suradnicima) 

 evidencija djece s teškoćama razvoju i PP 

 vođenje evidencije o djeci s posebnim 

potrebama 

 nabava periodike i stručne literature 

 vođenje vrtićke biblioteke i videoteke 

 foto i video snimanja 

  

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

OČEKIVANI ISHOD 
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- kvalitetno odrađeni administrativni poslovi 

Stručno usavršavanje 

 

 uključivanje u grupne oblike stručnog 

usavršavanja u organizaciji Ministarstva 

znanosti obrazovanja i sporta, Agencije za 

odgoj i obrazovanje i drugih stručnih 

organizacija 

 uključivanje u grupne oblike stručnog 

usavršavanja unutar vrtića 

 praćenje stručne literature i pedagoške 

periodike 

 sudjelovanje u radu Sekcije predškolskih 

pedagoga, Hrvatskog pedagogijskog društva i 

HPKZ-a 

 

  

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- proučavanje literature, primjena znanja i vještina iz struke 

OČEKIVANI ISHOD 

- primjena znanja i vještina iz struke 
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GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 

 

Zadaće i aktivnosti Nositelj i 

suradnici 

Vrijeme 

provedbe 

1. Zadaće i aktivnosti u odnosu na DIJETE   

1.1 Praćenje prilagobi upisane djece na jaslice i vrtić, praćenje 

prilagodbi djece koja su promijenila skupine i praćenje 

ponovnih prilagodbi djece koja već pohađaju jaslice i vrtić 

te praćenje prilagodbi djece integrirane u program 

predškole iz Dječjeg doma Zagreb 

 

psiholog  

 boravak u skupinama u periodu prilagodbe 

 praćenje tijeka prilagodbe novoupisane 

djece 

 praćenje individualnih potreba nove djece 

 praćenje potreba djece iz Doma 

odgojitelji, 

stručni 

suradnici 

stručni 

suradnici 

Doma 

rujan, 

tijekom 

godine po 

potrebi 

listopad 

1.2 Rad s djecom s posebnim potrebama (vidi u poglavlju 8) psiholog  

 identifikacija djece s posebnim potrebama i 

teškoćama u razvoju 

 identifikacija potencijalno darovite djece 

 rad s identificiranom djecom u vrtiću 

 praćenje razvoja identificirane djece 

 rad s djecom iz Dječjeg doma Zagreb 

(socijalizacija, priprema za školu) 

 primjena senzorne integracije  

 primjena Plesa pisanja   

logoped, 

edukacijski 

rehabilitator, 

odgojitelj, 

treći 

odgojitelji – 

pomagač 

 

odgojitelji i 

stručni 

suradnici 

Doma 

rujan i 

listopad 

 

tijekom 

godine 

1.3 Praćenje dnevnog ritma djece, posebno potrebe za 

dnevnim odmorom  u mješovitim i starijim skupinama 

psiholog, 

pedagog, 

zdravstveni 

voditelj 

rujan,  

kontinuirano 

tijekom 

godine 

1.4 Provedba CAP programa s predškolcima psiholog, 

logoped, 

odgajateljice 

I. Vičić i     

P. Vrljičak 

travanj - 

svibanj 

1.5 Testiranje zrelosti školskih obveznika  psiholog 

logoped 

edukacijski 

rehabilitator 

siječanj - 

ožujak 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Neposrednim boravkom u skupinama – neposredni rad s 

djecom i odgojiteljima, zapažanje, promatranje, bilježenje, 

liste praćenje prilagodbe djece, planiranje rada na temelju 

zapažanja, vođenje dnevnika rada, vođenje individualnog 

dosjea djeteta, primjena psiholoških testova, vođenje 

individualnog razgovora, provedba aktivnosti, foto i video 
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zapisi 

Očekivani ishodi 

Prilagodba djece na jaslice/vrtić - razvijen osjećaj sigurnosti, 

prihvaćenosti i pripadanja skupini 

Ostvarenje djetetovih potencijala i mogućnosti, razvijanje 

kompetencija 

Zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba za odmorom – 

zadovoljno dijete 

Usvojenost pojma i osviještenost djece o pravima djeteta, 

osobito pravu da budu sigurni, jaki i slobodni; naučene 

strategije samoobrane i zauzimanja za sebe u cilju zaštite 

svojih prava, traženje pomoći 

Zrelost djeteta za polazak u školu i razvijenost osnovnih 

kompetencija za cjeloživotno učenje 

  

2. Zadaće i aktivnosti u odnosu na ODGOJITELJA   

2.1 Rad s odgojiteljima na pripremi početka pedagoške 

godine: 

psiholog  

 upoznavanje odgojitelja s osobitostima 

upisane djece 

 razrada plana perioda prilagodbe, priprema 

igraonice za djecu i roditelje 

 priprema i provođenje prvog roditeljskog 

sastanka u novim/jasličnim skupinama 

(Sunce, Pande, Ljubičice i Pčelice) 

 priprema i/ili provođenje prvog roditeljskog 

sastanka u skupinama s tri odgojitelja 

 priprema i/ili provođenje prvog roditeljskog 

sastanka u starijoj skupini Bubamare 

(integracija djece iz Dječjeg doma Zagreb) 

 priprema pisanih materijala za odgojitelje 

(„registratori“)  

 

logoped 

edukacijski 

rehabilitator 

zdravstveni 

voditelj 

 

odgojitelji 

rujan 

2.2 Suradnja s odgojiteljima u periodu prilagodbe djece   

 neposrednim boravkom u skupinama  

 planiranjem aktivnosti za provođenje što 

kvalitetnije prilagodbe 

 praćenjem prilagodbe  

stručni 

suradnici 

rujan, 

listopad 

tijekom 

godine po 

potrebi 

2.3 Rad s odgojiteljima na procjenjivanju potreba djece i 

zadovoljavanje istih 

psiholog  

 praćenje razvoja djece (razvojne liste, liste 

praćenja)  

 uočavanje djece s posebnim potrebama 

 uočavanje potencijalno darovite djece 

 zadovoljavanje razvojnih potreba sve djece, 

osobito djece s posebnim potrebama, 

teškoćama u razvoju i potencijalno 

darovitima, te djece iz Doma 

 izrada individualiziranih planova i programa 

edukacijski 

rehabilitator, 

logoped, 

odgojitelji, 

treći 

odgojitelji – 

pomagači, 

odgojitelji i 

stručni 

listopad i 

svibanj 

 

listopad 

 

kontinuirano 
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rada s identificiranom djecom (teškoće u 

razvoju, posebne potrebe i potencijalno 

darovita djeca) 

 podrška odgojiteljima u radu s 

identificiranom djecom (planiranje rada, 

praćenje rada i rad) 

suradnici 

Doma 

2.4 Sudjelovanje u makro i mikro organizaciji odgojno–

obrazovnog procesa 

psiholog  

 timski rad na planiranju, provedbi aktivnosti 

i vrednovanju rada s naglaskom na primjenu 

senzorne integracije u radu s djecom, 

osobito u jasličkim skupinama i u objektu 

Matoševa 

 ples pisanja (skupine Patkice, Maslačak, 

Bubamare) 

 timski rad na planiranju, provedbi aktivnosti 

i vrednovanju rada s djecom na području 

matematičkih kompetencija 

 zajednički dogovori vezani za problematiku 

skupine i/ili pojedinaca, te osiguravanje 

psiholoških uvjeta za optimalni razvoj 

djeteta u skupini 

 opservacija odgojno-obrazovnog rada u 

skupinama, osvrt s odgojiteljima  

 uvid u knjige planiranja i analiza istih 

 provođenja CAP programa 

 suradnja s osnovnim školama 

 suradnja s odgojiteljima i stručnim 

suradnicima Dječjeg doma Zagreb 

 

 

 

stručni 

suradnici i 

odgojitelji 

 

 

 

 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

veljača - 

svibanj 

2.5 Pomoć i podrška odgojiteljima u suradnji s roditeljima psiholog  

 priprema i provođenje prvog roditeljskog 

sastanka s odgojiteljima jasličkih skupina, 

skupina s tri odgojitelja i starije skupine 

Bubamare 

 priprema i provođenje roditeljskog sastanka 

s roditeljima školaraca 

 priprema roditeljskih sastanaka 

komunikacijskog tipa 

 priprema odgojitelja za individualne 

razgovore s roditeljima 

 timski razgovori s roditeljima djece s 

posebnim potrebama i teškoćama u razvoju 

 edukativni sadržaji u kutićima za roditelje  

 

 

odgojitelji 

logoped 

edukacijski 

rehabilitator 

rujan 

listopad 

 

po potrebi 

tijekom 

godine 

2.6 Stručno usavršavanje odgojitelja   
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 organizacija i provođenje edukacije 

odgojitelja – matematičke kompetencije 

djece, individualni razgovori s roditeljima 

djece s posebnim potrebama i teškoćama u 

razvoju, priprema za školu, CAP program, 

darovitost,  senzorna integracija 

 radni dogovori i planiranje 

 grupa podrške za skupine s tri odgojitelja 

 individualne konzultacije po područjima 

interesa 

 nabava stručne literature i upućivanje na 

istu 

 rad s odgojiteljima početnicima na uvođenju 

 

 

psiholog, 

logoped, 

edukacijski 

rehabilitator, 

pedagog 

 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Radni dogovori, planiranja, osvrti, analize, evaluacije i 

samoevaluacije, pisani materijali – upute, individualizirani 

planovi rada, pisane pripreme, foto i video zapisi, ankete, 

upitnici 

  

Očekivani ishodi 

Pripremljenost za doček nove djeca, kvalitetna provedba 

prilagodbi i zadovoljavanje potreba djece, kvalitetno 

pripremljeni i provedeni roditeljski sastanci, podrška u 

provedbi planiranih zadaća i provedba istih, usvojenost novih 

znanja i vještina, rad na kompetencijama odgojitelja 

  

3. Zadaće i aktivnosti u odnosu na RODITELJE   

3.1 Inicijalni razgovori s roditeljima prije upisa djece u jaslice 

ili vrtić 

  

 prikupljanje podataka o razvoju i navikama 

djece 

psiholog, 

logoped, 

zdravstveni 

voditelj,  

edukacijski 

rehabilitator, 

pedagog 

svibanj – 

lipanj 

kolovoz – 

rujan 

tijekom 

godine po 

potrebi 

3.2 Suradnja s roditeljima u procesu prilagodbe djeteta na 

jaslice i vrtić 

odgojitelji, 

stručni 

suradnici 

 

rujan, 

listopad, 

tijekom 

godine po 

potrebi 

3.3 Psihološko savjetovalište za roditelje psiholog  

 individualni razgovori s roditeljima  

 kontinuirana suradnja s roditeljima djece s 

posebnim potrebama, teškoćama u razvoju i 

potencijalno darovitima 

 individualni razgovori s roditeljima o 

zrelosti djeteta za školu 

logoped, 

edukacijski 

rehabilitator, 

odgojitelji 

 

 tijekom 

godine 

3.4 Sudjelovanje na roditeljskim sastancima psiholog  
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 prvi roditeljski sastanci u jasličkim 

skupinama (Sunce, Pande, Ljubičice, 

Pčelice) 

 prvi roditeljski sastanak u skupinama s tri 

odgojitelja 

 prvi roditeljski sastanak u starijoj skupini 

Bubamare 

 roditeljski sastanak s temom „Integracija 

djece s teškoćama u razvoju u redovne 

vrtiće“ – skupine u kojima su integrirana 

djeca s teškoćama u razvoju 

 roditeljski sastanci na temu  „Zrelost djeteta 

za školu“ 

 roditeljski sastanci „CAP program“ 

 sudjelovanje na roditeljskim sastancima 

skupina po potrebi – psihološke teme, 

komunikacijski roditeljski sastanci 

 završni roditeljski sastanci – po potrebi 

 sudjelovanje na plenarnom roditeljskom 

sastanku za roditelje novoupisane djece – 

upoznavanje roditelja s procesom 

prilagodbe   

 

 

odgojitelji, 

zdravstveni 

voditelj, 

logoped,  

edukacijski 

rehabilitator 

pedagog,  

 

 

ravnatelj i 

stručni 

suradnici 

 

 

rujan 

 

listopad 

 

studeni 

veljača 

 

tijekom 

godine 

 

lipanj 

3.5 Provođenje radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“     

 11 radionica s roditeljima „Rastimo 

zajedno“ 

 sastanci Kluba roditelja po interesu roditelja 

(3 susreta) 

 Klub očeva Rastimo zajedno 

psiholog i 

odgojiteljica 

V. Krajačić 

ravnateljica 

listopad – 

prosinac, 

siječanj – 

oožujak 

veljača 

3.6 Izrada edukativnih letaka za roditelje - psihološke teme  psiholog tijekom 

godine 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Upute za inicijalni razgovor s roditeljima, vođenje razgovora, 

bilješke o provedenim razgovorima, planiranje sastanaka, 

zapisnici sastanaka i evaluacija istih, anketa o provedbi 

sastanka za roditelje i odgojitelje, evaluacijski upitnici, 

upitnici za evaluaciju učinaka programa radionica Rastimo 

zajedno i programa Kluba očeva: upitnik za roditelje o odnosu 

roditelja prema maloj djeci – ispunjava se na prvoj radionici, 

upitnik za roditelje o odnosu roditelja prema maloj djeci – 

ispunjava se na zadnjoj radionici, upitnik za evaluaciju 

programa radionica Rastimo zajedno / Klub očeva Rastimo 

zajedno – procjenjuje zadovoljstvo roditelja i korisnost 

radionica 

  

Očekivani ishodi 

Kvalitetna suradnja roditelja i vrtića, razvijanje partnerskih 

odnosa vrtića i roditelja, povjerenje roditelja u vrtić i 

djelatnike, jačanje roditeljskih kompetencija, podrška 

roditeljima u  njihovom roditeljstvu, informiranje roditelja o 
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radu vrtića, informiranje i edukacija roditelja o specifičnim 

segmentima razvoja djeteta 

4. Zadaće i aktivnosti u odnosu na RAVNATELJA   

4.1 Suradnja u izradi i provođenju Godišnjeg plana i programa 

rada Vrtića te Kurikuluma vrtića 

svi stručni 

suradnici 

rujan 

 

4.2 Suradnja u izradi Godišnjeg izvješća Vrtića svi stručni 

suradnici 

lipanj 

4.3 Prijedlozi organizacije rada u skladu s potrebama djece svi stručni 

suradnici 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

4.4 Suradnja pri nabavi didaktike, igračaka i stručne literature svi stručni 

suradnici 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

4.5 Redovita suradnja na sastancima stručnog tima vrtića svi stručni 

suradnici 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

4.6 Suradnja u angažiranju volontera psiholog 

logoped 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

4.7 Suradnja u pogledu suradnje s roditeljima svi stručni 

suradnici 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Radni dogovori, analize, planiranje rada, upitnici, ankete, liste 

praćenja, evaluacijske liste, procjene, zapisnici 

  

Očekivani ishodi 

Timski rad, zajedničko dogovaranje i planiranje rada s ciljem 

kontinuiranog unapređivanja kvalitete komunikacije i rada 

vrtića 

  

5. Zadaće i aktivnosti u odnosu na STRUČNI TIM   

5.1 Suradnja svih članova tima na planiranju i vrednovanju 

rada odgojno-obrazovnog procesa, planiranja i razmjenu 

informacija o djeci i radu u skupinama, te rad na stručnom 

usavršavanju odgojitelja 

svi stručni 

suradnici 

ravnatelj 

kontinuirano 

tijekom 

godine – 

dnevno, 

tjedno, 

mjesečno 

5.2 Suradnja s pojedinim članovima stručnog tima   

a) pedagog: psiholog  

 izrada Godišnjeg plana i programa vrtića te 

Kurikuluma vrtića 

 usavršavanje odgojitelja  

o planiranje odgojno-obrazovnog rada 

 razmjena informacija o djeci 

 izrada individualizranih odgojno – 

obrazovnih planova za djecu 

 inicijalni razgovori 

 plenarni roditeljski sastanak 

 izrada Godišnjeg izvješća vrtića 

 

 rujan 

1 x mjesečno 

tijekom 

godine 

kontinuirano 

 

svibanj 

lipanj 
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b) zdravstveni voditelj: psiholog  

 izrada Godišnjeg plana i programa vrtića te 

Kurikuluma vrtića 

 razmjena informacija o djeci s posebnim 

potrebama 

 prvi roditeljski sastanak u jasličkim 

skupinama 

 praćenje zadovoljavanja potreba djece 

 izrada individualizranih odgojno – 

obrazovnih planova za djecu 

 inicijalni razgovori 

 plenarni roditeljski sastanak 

 izrada Godišnjeg izvješća vrtića 

 

 

odgojitelji 

rujan 

 

 

kontinuirano 

 

 

svibanj 

lipanj 

c) logoped: psiholog  

 izrada Godišnjeg plana i programa vrtića te 

Kurikuluma vrtića 

 rad s djecom s posebnim potrebama i 

teškoćama u razvoju 

 rad s roditeljima djece s posebnim 

potrebama i teškoćama u razvoju 

 izrada individualizranih odgojno – 

obrazovnih planova za djecu 

 usavršavanje odgojitelja  

o suradnja s roditeljima – individualni 

razgovori s roditeljima djece s 

posebnim potrebama i teškoćama u 

razvoju 

o rad trećih odgojitelja s djecom s 

teškoćama u razvoju i posebnim 

potrebama 

 CAP program 

 aktivnosti povezane s pripremom djece za 

školu 

 inicijalni razgovori 

 plenarni roditeljski sastanak 

 izrada Godišnjeg izvješća vrtića 

 rujan 

kontinuirano 

 

1 x mjesečno 

tijekom 

godine 

 

 

 

veljača – 

svibanj 

kontinuirano 

svibanj 

lipanj 

d) edukacijski rehabilitator: psiholog  

 izrada Godišnjeg plana i programa vrtića te 

Kurikuluma vrtića 

 rad s djecom s posebnim potrebama i 

teškoćama u razvoju 

 rad s roditeljima djece s posebnim 

potrebama i teškoćama u razvoju 

 izrada individualizranih odgojno – 

obrazovnih planova za djecu 

 usavršavanje odgojitelja  

o suradnja s roditeljima – individualni 

razgovori s roditeljima djece s 

 rujan 

kontinuirano 

1 x mjesečno 

tijekom 

godine ili po 

potrebi 

 

 

kontinuirano 

 

 

listopad - 
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posebnim potrebama i teškoćama u 

razvoju 

o rad trećih odgojitelja s djecom s 

teškoćama u razvoju i posebnim 

potrebama 

o planiranje rada s odgojiteljima 

skupina u koje su integrirana djeca s 

posebnim potrebama i teškoćama u 

razvoju 

o senzorna integracija 

 igraonica senzorne integracije 

 aktivnosti senzorne integracije u skupinama 

 inicijalni razgovori po potrebi 

 plenarni roditeljski sastanak 

 izrada Godišnjeg izvješća vrtića 

svibanj 

 

lipanj 

 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Planiranje, dogovaranje, vođenje dosja o djetetu, praćenje 

razvoja – razvojne liste, evaluacijske liste, zapisnici, ankete, 

upitnici 

  

Očekivani ishodi 

Timski rad na svim područjima djelovanja, zajedničko 

planiranje, dogovaranje i evaluranje rada, održavanje i 

podizanje kvalitete komunikacije i cjelokupnog rada 

  

6. Zadaće i aktivnosti u odnosu na OSTALE RADNIKE   

6.1 Suradnja sa svim radnicima vrtića radi postizanja što veće 

kvalitete rada i ostvarivanja planiranih ciljeva i zadaća  

psiholog  

a) tajnica: 

 zahtjevi za prijem djece u vrtić 

 Ugovori za upis djece u vrtć, osobito opservacijski 

ugovori 

 Ugovori za volontere 

 ostali poslovi 

  

kontinuirano 

tijekom 

godine, po 

potrebi 

b) računovodstvo 

 usklađivanje popisa djece (upisi, ispisi) 

 radni listovi 

 ostali poslovi 

 kontinuirano 

tijekom 

godine, po 

potrebi 

c) tehničko osoblje – domari, spremačice, radnici kuhinje i 

praone, ekonom 

 popravci i/ili izrada didaktike 

 priprema prostora za roditeljske sastanke 

 održavanje higijene prostora 

 ostali poslovi 

 edukacija na području komunikacije 

 kontinuirano 

tijekom 

godine, po 

potrebi 

listopad - 

travanj 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Planiranje, dogovaranje, evaluacijske liste, zapisnici, ankete, 

upitnici 

  

Očekivani ishodi 

Timski rad na svim područjima djelovanja, zajedničko 

planiranje, dogovaranje i evaluranje rada, održavanje i 
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podizanje kvalitete komunikacije i cjelokupnog rada 

7. Zadaće i aktivnosti u odnosu na DRUŠTVO   

7.1 Povezivanje i suradnja sa stručnim i specijaliziranim 

ustanovama radi ostvarivanja što kvalitetnijeg odgojno-

obrazovnog rada u vrtiću  

  

 Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatska 

psihološka komora, Društvo za psihološku 

pomoć, Filozofski fakultet, Edukacijsko-

rehabilitacijski fakultet 

 Centar za socijalnu skrb Centar 

 Domovi zdravlja – liječnici školske 

medicine 

 Dječji dom Zagreb 

 Osnovne škole: OŠ Pantovčak, OŠ 

Jabukovac, OŠ J.J. Strossmayera 

 Specijalističke ustanove za rad s djecom s 

teškoćama u razvoju: Poliklinika SUVAG, 

Specijalna bolnica za zaštitu djece s 

neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 

Goljak, Klinika za dječje bolesti Zagreb 

„Klaićeva“, Poliklinika za zaštitu djece 

grada Zagreba itd 

 drugi dječji vrtići 

 Volonterski centar Zagreb 

logoped, 

edukacijski 

rehabiitator 

 

stručni 

suradnici 

navedenih 

ustanova 

 

 

volonteri 

 

 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine, po 

potrebi 

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Planiranje rada, tablice, upitnici, ankete, pisanje mišljenja, foto 

i vdeo zapisi, bilješke i zapisnici 

  

Očekivani ishodi 

Uspostava kvalitetne suradnje, razmjena informacija, 

realizacija planiranih aktivnosti, razmjena iskustava 

  

8. OSTALE zadaće i aktivnosti psiholog  

8.1 Kontinuirano praćenje stručne literature, uključivanje u 

edukacije, prenošenje informacija sustručnjacima i 

odgojiteljima 

 kontinuirano 

tijekom 

godine 

8.2 Vođenje dokumentacije:   

 planiranje rada i dnevne zabilješke 

psihologa 

 psihološka dokumentacija o djeci 

 zapisnici radnih dogovora, radionica, aktiva 

 zapisnici roditeljskih sastanaka 

 bilješke o individualnim razgovorima s 

roditeljima 

 bilješke o individualnim konzultacijama s 

odgojiteljima 

 matična knjiga djece 

 dnevno 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

 

rujan i po 

potrebi  

Način praćenja, dokumentiranja i evaluacije 

Bilješke, vođenje dnevnika rada, vođenje programa stručnog 

usavršavanja, psiholoških dosjea djece, psihološko testiranje, 

izjave djece, foto zapisi, dječji crteži, zaisnici, bilješke, 
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matična knjiga djece,  

Očekivani ishodi 

Kontinuirano usavršavanje, unaprijeđivanje rada s djecom, 

odgojiteljima, roditeljima, stručnim suradnicima i 

ravnateljicom, pravovremeno vođenje propisane 

dokumentacije 
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GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA LOGOPEDA 

 

 

ZADAĆE, SADRŽAJI, AKTIVNOSTI SURADNICI VRIJEME  

PROVEDBE 

 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na DIJETE: 

 

1. Otkrivanje i dijagnostika djece s govorno-jezičnim 

poremećajima 

 

 inicijalni razgovor prilikom upisa u vrtić 

 boravak u skupinama tijekom prilagodbe 

 trijažno ispitivanje razvoja komunikacije i govorno-

jezičnog razvoja te utvrđivanje vrste i stupnja 

teškoće (na početku pedagoške godine) 

 ispitivanje predčitačkih vještina kod djece školskih 

obveznika 

 evidencija djece s teškoćama u razvoju 

komunikacije,  govorno-jezičnom razvoju i 

teškoćama u razvoju predčitačkih vještina 

 po potrebi upućivanje na dodatne preglede u 

specijalizirane ustanove (Poliklinika za 

rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, 

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet) 

 

2. Pripreme za ostvarivanje programa neposrednog rada 

 

 utvrđivanje prioriteta u rehabilitaciji djece s 

obzirom na dob djece i stupanj teškoće 

 određivanje vrste i čestine izvođenja logopedskih 

vježbi 

 prema potrebi upućivanje na dodatni tretman 

(Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora 

SUVAG, Bolnica sestara milosrdnica, Bolnica za 

dječje bolesti Klaićeva, privatni logopedski 

kabineti) 

 organizacija terapijskog rada u vrtiću 

 priprema materijala za terapijski rad 

 izrada individualiziranih planova i programa  

 

 

3. Ostvarivanje rehabilitacijskih planova i programa 

neposrednog rada za djecu  s teškoćama u razvoju 

komunikacije i govorno-jezičnom razvoju kroz 

individualni i grupni terapijski rad: 

 

 rad s djecom s različitim stupnjevima zaostajanja u 

govorno-jezičnom razvoju 

 

 

 

 

 

 

Roditelji 

Psiholog 

Edukacijski 

rehabilitator 

Zdravstveni 

voditelj 

Pedagog 

Odgojitelji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipanj 2018. 

Rujan 2018. 

 

Veljača – travanj 

2019. 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

Rujan, listopad 

2018. 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

Listopad 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 
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 rad s djecom s poremećajima ritma i tempa govora 

 rad s djecom s teškoćama u izgovoru glasova 

 rad s djecom s jezičnim teškoćama 

 rad s djecom s poremećajima glasa 

 rad s djecom s poremećajima socijalne 

komunikacije 

 rad sa školskim obveznicima na poticanju razvoja 

predčitačkih vještina (s naglaskom na rad s djecom 

iz Dječjeg doma Zagreb integriranom u Program 

predkole) 

 

4. Praćenje djece s teškoćama u govorno-jezičnom razvoju: 

 

 izrada i vođenje dosjea za djecu 

 dnevnik rada 

 evidencija o djeci na razini vrtića, odgojne skupine 

i individualno 

 

 

5. Praćenje i procjena napretka rada: 

 

 praćenje napretka djece koja su obuhvaćena 

terapijom u vrtiću 

 prikupljanje podataka o djeci koja su obuhvaćena 

terapijom izvan vrtića i praćenje napretka 

 

6. Praćenje govorno-jezičnog razvoja djece od jasličke dobi 

 

 izrada kriterija za praćenje - razvojne liste, upute 

odgojiteljima za procjenu govorno - jezičnog 

razvoja djece 

 obrada prikupljenih podataka 

 praćenje govorno - jezičnog razvoja  opservacijom 

djece u skupinama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načini vrednovanja: 

 periodična ponavljanja dijagnostičkih postupaka 

 kvantitativna i kvalitativna analiza podataka 

 povratne informacije od roditelja i odgojitelja 

 povratne informacije od sustručnjaka iz specijaliziranih ustanova te Dječjeg doma Zagreb 

 

Očekivani ishodi 

Logopedsko praćenje djece od upisa u vrtić 

Otkrivanje i evidencija djece s teškoćama u govorno – jezičnom razvoju 

Kontinuirani logopedski tretman 

Napredak u razvoju komunikacije, jezika i govora 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na ODGOJITELJE 

 

 informiranje o osobitostima razvoja svakog 

pojedinog novoupisanog djeteta, posebno djeteta s 
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teškoćama u razvoju 

 boravak u skupinama tijekom prilagodbe 

 upoznavanje odgojitelja s rezultatima trijažnog 

ispitivanja i dijagnostičkih postupaka koje je 

logoped proveo u cilju otkrivanja djece s teškoćama 

u govorno - jezičnom razvoju i razvoju 

komunikacije, davanje podataka o djetetovom 

govornom statusu i eventualne upute o postupcima 

prema djetetu 

 suradnja pri izradi IOOP - a 

 pojašnjenje osnovnih karakteristika govornih 

poremećaja s poželjnim interaktivnim odnosima u 

odgojnoj skupini 

 savjetodavni rad s odgojiteljima u cilju podrške 

koju odgojitelji mogu pružiti djetetu tijekom 

rehabilitacije 

 pomoć u planiranju rada s djecom koja su školski 

obveznici u cilju prevencije kasnijih teškoća u 

usvajanju čitanja i pisanja 

 izrada pisanih stručnih naputaka o pojedinim 

problemima na području govorno - jezičnog razvoja 

 upućivanje na stručnu literaturu iz područja 

govorno - jezičnog razvoja i razvoja komunikacije 

 stručno usavršavanje odgojitelja iz područja 

suradnje s roditeljima – priprema i vođenje 

individualnih konzultacija s roditeljima djece s PP i 

TUR 

 aktivi planiranja – naglasak na planiranju aktivnosti 

za poticanje kompetencije komunikacija na 

materinskom jeziku 

 aktivi planiranja za rad s djecom s PP i TUR 

 pripremanje i provođenje CAP programa 

 suradnja s odgojiteljima iz Dječjeg doma Zagreb – 

razmjena informacija o djeci 

 suradnja u vođenju pedagoške dokumentacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji 

Psiholog 

Edukacijski 

rehabilitator 

Pedagog  

Zdravstveni 

voditelj 

 

 

 

 

 

 

Rujan 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2017. 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travanj 2019. 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

Način vrednovanja 

Povratne informacije od odgojitelja, ispunjavanje godišnje ankete 

Očekivani ishodi 

Kontinuirana suradnja s odgojiteljima na svim područjima 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na RODITELJE 

 

1. U odnosu na sve roditelje: 

 inicijalni intervjui prilikom upisa u vrtić  

 savjetodavni rad  

 vođenje Kluba roditelja 

 vođenje Kluba očeva 

 vođenje radionica Rastimo zajedno 

 

 

 

Ravnatelj 

Roditelji 

Odgojitelji 

Psiholog 

Edukacijski 

rehabilitator 

Pedagog 

Zdravstveni 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

Svibanj 2018. 

Listopad 2018. 

Studeni 2018. 

veljača – travanj 

2019. 
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2. U odnosu na roditelje djece s teškoćama u razvoju 

komunikacije, govorno-jezičnom razvoju i razvoju 

predčitačkih vještina 

 upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem teškoće, 

nužnosti rehabilitacije, mogućnosti i načinu 

uklanjanja teškoća, eventualnim posljedicama na 

razvoj djeteta u cjelini 

 organizacija logopedskih vježbi i načina 

komunikacije s roditeljima 

 savjetodavni rad s roditeljima u cilju uključivanja 

roditelja kao čimbenika terapijskog procesa 

 izrada stručnih pisanih naputaka za roditelje 

 sudjelovanje na roditeljskim sastancima: 

- plenarni roditeljski sastanak 

- roditeljski sastanak u skupinama djece školskih 

obveznika 

- roditeljski sastanci u skupinama  za rano učenje 

njemačkog i engleskog jezika  

- roditeljski sastanak u skupini u kojoj su integrirana 

djeca iz Dječjeg doma Zagreb u Program predkole 

- roditeljski sastanci u ostalim skupinama prema 

potrebi i interesu roditelja za pojedine teme 

- roditeljski sastanak o provedbi CAP programa 

voditelj  

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

Način vrednovanja 

Povratna informacija od roditelja 

Upitnici 

Očekivani ishodi 

Kontinuirana suradnja s roditeljima  - individualne konzultacije, roditeljski sastanci, radionice 

Rastimo zajedno, Klub roditelja, Klub očeva 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na RAVNATELJA 

 

 suradnja pri izradi Godišnjeg plana i programa rada 

vrtića 

 suradnja pri izradi kurikuluma 

 suradnja pri izradi Godišnjeg izvješća vrtića 

 suradnja pri organizaciji rada vrtića u skladu s 

potrebama djece 

 suradnja pri nabavi didaktičke opreme i pomagala 

za logopedski kabinet 

 suradnja pri nabavi stručne literature 

 suradnja u provođenju programa vrtića kao Stručno 

razvojnog centra za rano učenje njemačkog jezika 

 suradnja prilikom pripreme i provođenja 

individualnih konzultacija s roditeljima te 

plenarnog roditeljskog sastanka 

 razmjena informacija o pojedinoj djeci 

 Klub roditelja 

 Radionice s roditeljima  Rastimo zajedno 

 

 

 

Ravnatelj 

Roditelji 

Odgojitelji 

Psiholog 

Edukacijski 

rehabilitator 

Pedagog 

Zdravstveni 

voditelj 

 

 

 

Rujan 2018. 

 

Lipanj 2019. 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad – 

prosinac 2018. 
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Način vrednovanja 

Povratna informacija od ravnatelja – individualno i na sastancima stručnog tima 

Očekivani ishodi 

Kontinuirana suradnja na svim područjima rada vrtića 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na STRUČNI TIM  

 

1. Suradnja sa psihologom: 

 

 provođenje inicijalnih razgovora pri upisu djece u 

vrtić 

 izrada Godišnjeg plana i programa 

 izrada kurikuluma 

 informiranje odgojitelja o specifičnostima svakog 

novoupisanog djeteta 

 praćenje djece s posebnim potrebama, naročito 

djece s govorno-jezičnim poremećajima 

 pripremanje i provođenje internih stručnih aktiva 

vezanih za suradnju s roditeljima – individualni 

razgovori s roditeljima djece s PP i TUR 

 zajednički roditeljski sastanak (Zrelost djeteta za 

školu) 

 suradnja u provođenju programa vrtića kao Stručno 

razvojnog centra za rano učenje njemačkog jezika 

 pripremanje i provođenje CAP programa 

 izrada Godišnjeg izvješća o radu vrtića 

 

2. Suradnja s pedagogom: 

 

 provođenje inicijalnih razgovora pri upisu djece u 

vrtić 

 izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića 

 izrada kurikuluma 

 izrada Godišnjeg izvješća o radu vrtića 

 zajedničko planiranje i provođenje internih stručnih 

aktiva 

 suradnja u planiranju rada s djecom s teškoćama u 

razvoju – pedagoško okruženje, nabava didaktike 

 suradnja u provođenju programa vrtića kao Stručno 

razvojnog centra za rano učenje njemačkog jezika 

 

 

 

3. Suradnja sa zdravstvenim voditeljem 

 

 provođenje inicijalnih intervjua pri upisu djece u 

vrtić 

 razmjena informacija o posebnim zdravstvenim 

potrebama djece 

 

 

 

 

Ravnatelj 

Odgojitelji 

Psiholog 

Edukacijski 

rehabilitator 

Pedagog 

Zdravstveni 

voditelj 

 

 

 

 

 

Lipanj 2019. 

 

Rujan 2018. 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipanj 2019. 

Rujan 2018. 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipanj 2019. 
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 izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića 

 izrada kurikuluma 

 izrada Godišnjeg izvješća o radu vrtića 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

Način vrednovanja 

Povratna informacija od strane članova stručnog tima – individualno i na sastancima ST -a 

Očekivani ishodi 

Kontinuirana suradnja na svim područjima 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na DRUŠTVO 

 

Suradnja s odgojno-obrazovnim i specijaliziranim 

ustanovama radi ostvarivanja što kvalitetnijeg odgojno-

obrazovnog rada u vrtiću: 

 

 suradnja s drugim vrtićima – razmjena informacija 

prilikom prijelaza djece  

 suradnja s osnovnim školama u koje će biti upisana 

djeca iz našeg vrtića – razmjena informacija o djeci 

školskim obveznicima 

 suradnja sa Savjetovalištem edukacijsko-

rehabilitacijskog fakulteta – upućivanje na dodatne 

dijagnostičke preglede djece s teškoćama u 

socijalnoj komunikaciji 

 suradnja s Edukacijsko – rehabilitacijskim 

fakultetom – provođenje logopedske prakse 

 suradnja s Hrvatskim logopedskim društvom – 

stručna usavršavanja 

 Suradnja s Akademijom za razvojnu rehabilitaciju- 

stručna usavršavanja 

 suradnja s privatnim logopedskim kabinetima – 

upućivanje na dodatni logopedski tretman 

 suradnja s Poliklinikom SUVAG – upućivanje na 

dodatne dijagnostičke preglede i/ili tretman 

 suradnja s Dječjim domom Zagreb – razmjena 

informacija o djeci, radu u vrtiću, napretku 

  

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

Ožujak – travanj 

2019. 

 

 

 

 

 

Studeni – 

prosinac 2018. 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

Način vrednovanja 

Prikupljanje informacija od stručnih i specijaliziranih ustanova te Dječjeg doma Zagreb 

Evaluacija studentove provedbe prakse 

Očekivani ishodi 

Razmjena informacija s drugim vrtićima, školama, specijaliziranim ustanovama i Dječjim 

domom Zagreb 

Provođenje logopedske prakse studenata 1.godine diplomskog studija 

Stručno usavršavanje 

 uključivanje u grupne oblike stručnog usavršavanja 

u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje  

 uključivanje u grupne oblike stručnog usavršavanja 

unutar vrtića 

 sudjelovanje u radu Sekcije predškolskih logopeda i 

Hrvatskog logopedskog društva  

  

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 
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 praćenje stručne literature  

Način vrednovanja 

Povratne informacije od organizatora stručnog usavršavanja i sustručnjaka 

Očekivani ishodi 

Redovito stručno usavršavanje tijekom cijele pedagoške godine 

ADMINISTRATIVNI poslovi: 

 vođenje dnevnika rada (svakodnevna evidencija o 

radu s djecom, suradnji s roditeljima, odgojiteljima, 

ravnateljicom, članovima stručnog tima i vanjskim 

suradnicima) 

 vođenje dosjea djece s teškoćama u govorno-

jezičnom razvoju 

 vođenje zajedničkih dosjea o djeci s posebnim 

potrebama 

 ažuriranje podataka u e – matici (upisi, ispisi, 

svakodnevna evidencija djece) 

Suradnja s tajništvom i računovodstvom 

 razmjena općih informacija o djeci prilikom predaje 

zahtjeva za upis djece 

 suradnja prilikom izrade ugovora s roditeljima 

(redovni i opservacijski) 

 koordinacija prilikom unosa podataka u e - maticu 

  

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

Očekivani ishodi 

Kontinuirano vođenje individualnih dosjea djece, dnevnika rada i ostale dokumentacije 

Ažuriranje podataka u e - matici 

Razmjena informacija s djelatnicima tajništva i računovodstva u vezi upisa i ispisa djece 
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GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA EDUKACIJSKOG REHABILITATORA 

 

ZADAĆE, SADRŽAJI I AKTIVNOSTI SURADNICI 
VRIJEME 

PROVEDBE 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na DIJETE:  

 

1. Osiguravanje preduvjeta za inkluziju 

 određivanje najprimjerenijeg oblika 

integracije (opservacija, vrijeme boravka u 

kolektivu) 

 odabir odgojne skupine koju će dijete 

pohađati   

 sudjelovanje u ostvarivanju temeljnih 

uvjeta za realizaciju djetetovih prava i 

potreba, kao i zaštitu prava drugih 

 pružanje pomoći u adaptaciju i 

socijalizaciji djeci s teškoćama u razvoju 

te poticanje prihvaćanja različitosti među 

djecom, isticanjem djetetovih mogućnosti, 

a ne ograničenja 

 prilagodba prostora sobe dnevnog 

boravka (nabava specifičnih pomagala, 

podešavanje visine, pristupačnost 

kupaonice i igrališta, sigurnost) 

 nabava posebnih didaktičkih materijala 

za rad s djetetom unutar skupine 

 

2. Praćenje i procjena djece s 

teškoćama u razvoju 

 provođenje inicijalnih intervjua s 

roditeljima novoprimljene djece  

  uvid i konzultacija zdravstvene 

dokumentacije 

 provođenje trijažnog upitnika 

provođenje upitnika, skala procjene... 

  konzultacije sa odgajateljima  

  individualizirano planiranje razvojnih 

zadaća za djecu s teškoćama u razvoju  

 

3. Izrada individualnih programa rada 

 planiranje individualnih postupaka u 

radu s djetetom od strane stručnih 

suradnika, te uz pomoć matičnih 

odgajatelja, prilagođavanjem 

programskih zahtjeva djetetovim 

sklonostima, mogućnostima i 

potrebama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roditelji 

Odgojitelji  

Stručni tim 

 

 

 

 

 

Lipanj 2019. 

 

 

Tijekom 

godine 

 

 

Rujan/Listopad 

2018. 

 

 

 

 

Rujan 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svibanj/Lipanj 

2019. 

 

Rujan/Listopad 

2018. 

 

Kontinuirano 

 

 

 

 

 

Periodično  
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4. Provođenje tretmana i 

rehabilitacijskih postupaka 

 individualizirani pristup unutar odgojne 

skupine (poticaji, prilagodba zadataka, 

intervencije prema potrebama) 

  individualan rad s djetetom 

 rad na osnaživanju djetetovog 

samopouzdanja, stvaranju pozitivne 

slike o sebi i povjerenja u vlastite 

mogućnosti i kvalitete 

 rad na razvoju senzomotorne 

stimulacije djeteta unutar skupine i u 

dvorani 

 evidencija rada s djecom s PP/TUR 

 

5. Praćenje djece s teškoćama u razvoju  

 Izrada i vođenje dosjea djeteta 

 Dnevnik rada 

 Praćenje napretka pojedinog djeteta 

 

6. Prevencija 

 Praćenje djece iz rizičnih skupina koja 

posjeduju zddravstvenu dokumentaciju 

(prematurus, asfixia, anoxia, cerebralna 

krvarenja i dr.) te djece koja pokazuju 

odstupanja prema procjeni odgojitelja i 

stručnih suradnika 

 Rana stimulacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načini vrednovanja:  

- Ponovljeni dijagnostički upitnici, skale procjene, ... 

- Opservacija djece s teškoćama u razvoju (neposredni rad) 

- Povratne informacije od odgojitelja 

- Povratne informacije od roditelja 

- Vođenje individualnih dosjea djece s teškoćama u razvoju 

- Praćenje napretka djeteta kroz nalaze specijaliziranih ustanova 

 

Očekivani ishodi 

- Uspješna integracija djeteta s teškoćama u razvoju u skupinu  

- Razvijanje empatije kod sve djece; prihvaćanje različitosti 

- Kontinuirani rehabilitacijski tretman 

- Prevencija razvoja većih teškoća kod djece iz rizičnih skupina 
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Zadaće i aktivnosti u odnosu na 

ODGOJITELJE:  

 

 priprema odgajatelja za dolazak dijeteta 

sa posebnim potrebama u skupinu, 

informiranje o djetetovim 

specifičnostima, sa naglaskom na 

pozitivne strane djeteta i njegove 

mogućnosti 

 pomoć odgajatelju u pripremi djece 

odgojne skupine na dolazak djeteta sa 

razvojnim specifičnostima 

 pomoć i podrška odgajatelju u procesu 

opservacije koju provodi odgajatelj kao 

član tima opservacijskog postupka 

 vođenje opservacijske liste u procesu 

opservacije (ponašanje prema odgajatelju 

i drugoj djeci, komunikacija, snalaženje 

unutar skupine) 

 izrada naputaka za rad sa identificiranom 

djecom 

 pomoć odgajatelju prilikom planiranja 

aktivnosti za dijete sa teškoćama u 

razvoju 

 

Stručno usavršavanje odgajatelja za rad s 

djecom s posebnim potrebama / teškoćama 

u razvoju 

 organizacija i provođenje radionica s 

naglaskom na radu s djecom s PP/TUR 

 upućivanje na edukacije izvan vrtića a 

odnose se na problematiku djece s 

PP/TUR 

 pružanje pomoći za ostvarivanje 

kvalitetnije suradnje s roditeljima 

 upućivati u opservaciju, izradu 

individualnih planova za dijete s 

PP/TUR 

 upućivanje odgajatelja u stručnu 

literaturu važnu za unaprijeđivanje 

odgojno-obrazovnog rada s djecom s 

PP/TUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim, odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim, odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji  

 

 

 

 

Kolovoz/Rujan 

2018. 

 

 

 

 

Rujan 2018. 

 

 

 

 

Rujan/Listopad 

2018. 

 

 

 

 

 

Kontinuirano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodično 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

godine 

Načini vrednovanja:  

- Godišnja anketa  

- Izvješća 

- Foto i video dokumentacija 

- Povratne informacije od odgojitelja 
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Očekivani ishodi 

- Uspješna integracija djeteta s teškoćama u razvoju u skupinu 

- Poticanje razvoja djeteta s TUR na svim razvojnim područjima  

- Uspješna suradnja s odgojiteljima  

Zadaće i aktivnosti u odnosu na 

RODITELJE:  

 

1. Inicijalni intervju 

 provođenje inicijalnih intrvjua sa 

roditeljima novoprimljene djece 

 prikupljanje podataka o razvoju i 

navikama djece sa PP/TUR 

 

2.  Suradnja i edukacija  

 upoznavanje roditelja sa planom i 

programom opservacije 

 prikupljanje informacija i 

dokumentacije o djetetu 

 individualne konzultacije s roditeljima, 

dogovor  o načinima rada sa djetetom 

kod kuće 

 upućivanje na prava iz socijalne i 

zdravstvene skrbi, kao i suradnju sa 

Centrom za socijalnu skrb 

 upućivanje u proces prilagodbe djeteta 

sa PP/TUR na vrtić, uz mogućnost 

sudjelovanja u njemu  

 izrada edukativnih letaka za roditelje na 

razne stručne teme 

 

 

3. Sudjelovanje na roditeljskim sastancima 

 sudjelovanje na plenarnom 

roditeljskom sastanku za roditelje 

novoupisane djece 

 sudjelovanje na roditeljskim sastancima 

po skupinama, uz dogovor sa 

odgajateljima – po potrebi 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim, roditelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim, odgojitelji, 

roditelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim, ravnatelj 

 

 

 

Stručni tim, odgojitelji 

 

 

 

 

 

Lipanj 2019. 

 

 

 

 

 

Rujan 2018. 

 

 

 

Tijekom cijele 

godine 

 

 

 

Rujan/listopad 

2018. 

 

Tijekom cijele 

godine 

 

 

 

 

Lipanj 2019. 

 

 

 

Tijekom cijele 

godine 

Načini vrednovanja:  
- anketa za roditelje 

- povratna informacija od roditelja 

- zapisnici individualnih konzultacija s roditeljima  
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Očekivani ishodi 

- kvalitetna suradnja roditelja i vrtića 

- roditelj djeteta s teškoćama u razvoju = partner u radu; postavljanje ciljeva u 

radu važnih i roditelju 

- uzajamno povjerenje i kontinuirani prijenos informacija važnih za dijete  

- osnaživanje roditelja djece s teškoćama u razvoju te savjetovanje o 

metodama/postupcima koje mogu primijeniti u odnosu s djetetom 

 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na 

RAVNATELJA:  

 suradnja pri izradi Godišnjeg plana i 

programa vrtića 

 suradnja pri izradi Godišnjeg plana i 

programa vrtića 

 suradnja vezana uz individualne 

konzultacije roditelja djece s teškoćama 

u razvoju 

 suradnja vezana uz provedbu plenarnog 

roditeljskog sastanka 

 razmjena informacija o potrebama 

djece  s teškoćama u razvoju i 

mogućnostima njihove kvalitetnije 

inkluzije 

 nabava didaktike i pomagala za rad s 

djecom s teškoćama u razvoju 

 nabava stručne literature iz područja 

razvojnih teškoća 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim, ravnatelj 

 

 

 

Lipanj 2019. 

 

 

Kolovoz 2018. 

 

Periodično 

 

 

Lipanj 2019. 

 

Kontinuirano 

 

 

 

Prema potrebi 

 

Načini vrednovanja:  

- radni dogovori, individualne konzultacije, pisani materijali 

Očekivani ishodi 

 

- uspješna suradnja vezana uz cjelokupno funkcioniranje vrtića, s naglaskom 

na kvalitetu rada s djecom s teškoćama u razvoju 
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Zadaće i aktivnosti u odnosu na STRUČNI 

TIM:   

1.  Suradnja s logopedom: 

 Provođenje incijalnih intervjua 

pri upisu djece u vrtić 

 Izrada Godišnjeg plana i 

programa 

 Izrada Godišnjeg izvješća 

 Informiranje odgojitelja o 

razvojnim specifičnostima 

novoupisane djece  

 Praćenje djece s teškoćama u 

razvoju 

 Suradnja s roditeljima djece s 

teškoćama u razvoju 

 Educiranje odgojitelja u 

području razvojnih teškoća 

 

2.  Suradnja s psihologom 

 Provođenje incijalnih intervjua 

pri upisu djece u vrtić 

 Izrada Godišnjeg plana i 

programa 

 Izrada Godišnjeg izvješća 

 Informiranje odgojitelja o 

razvojnim specifičnostima 

novoupisane djece  

 Praćenje djece s teškoćama u 

razvoju 

 Suradnja s roditeljima djece s 

teškoćama u razvoju 

 Educiranje odgojitelja u 

području razvojnih teškoća 

 

3.  Suradnja s pedagogom 

 Provođenje incijalnih intervjua 

pri upisu djece u vrtić 

 Izrada Godišnjeg plana i 

programa 

 Izrada Godišnjeg izvješća 

 Provedba stručnih aktiva 

 Razmjena informacija o djeci s 

teškoćama u razvoju 

 Prilagodba okruženja (prema 

specifičnostima djeteta) 

 

 

 

 

Stručni tim 

 

 

Ravnatelj, stručni tim 

 

 

 

 

 

Stručni tim, odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim 

 

 

Ravnatelj, stručni tim 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim, odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim 

 

 

Ravnatelj, stručni tim 

 

 

 

 

Stručni tim, odgojitelji 

 

 

 

 

 

Svibanj/Lipanj 

2019. 

Kolovoz 2019. 

 

Lipanj 2019. 

 

Rujan 2018. / 

Kolovoz 2019. 

 

 

Tijekom cijele 

godine 

 

 

 

 

Svibanj/Lipanj 

2019. 

 

Kolovoz 2019. 

 

Lipanj 2019. 

 

Rujan 2018. / 

Kolovoz 2019. 

 

 

 

Tijekom cijele 

godine 

 

 

 

 

 

Svibanj/Lipanj 

2019. 

Kolovoz 2019. 

 

Lipanj 2019. 

 

 

Tijekom cijele 

godine 
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4.  Suradnja sa zdravstvenim 

voditeljem 

 Provođenje incijalnih intervjua 

pri upisu djece u vrtić 

 Izrada Godišnjeg plana i 

programa 

 Izrada Godišnjeg izvješća 

 Informiranje odgojitelja o 

razvojnim specifičnostima 

novoupisane djece (djeca s 

teškoćama u razvoju – 

specifične zdravstvene teškoće) 

 Suradnja prilikom zdravstvenih 

teškoća koje se javljaju kod 

djece s teškoćama u razvoju 

 

 

 

 

Stručni tim 

 

 

 

Ravnatelj, stručni tim 

 

 

 

 

 

Stručni tim, odgojitelji 

 

 

 

Svibanj/Lipanj 

2019. 

 

Kolovoz 2019. 

 

Lipanj 2019. 

 

Rujan 2018. / 

Kolovoz 2019. 

 

 

Tijekom cijele 

godine 

Načini vrednovanja:  

- radni dogovori, individualne konzultacije, pisani materijali 

Očekivani ishodi 

- uspješna suradnja vezana uz cjelokupno funkcioniranje vrtića, s naglaskom 

na kvalitetu rada s djecom s teškoćama u razvoju 
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Zadaće i aktivnosti u odnosu na DRUŠTVO:   

 

1. Suradnja sa specijaliziranim 

ustanovama 

 Upućivanje djeteta na 

specijalističku obradu u cilju 

utvrđivanja vrste i stupnja 

teškoće 

 Suradnja sa socijalnim i 

zdravstvenim ustaovama  

 Suradnja s Gradskim uredom za 

obrazovanje 

 Suradnja s drugim vrtićima 

Grada Zagreba 

 Suradnja s Edukacijsko-

rehabilitacijskim fakultetom 

 Suradnja s Agencijom za odgoj 

i obrazovanje 

 Suradnja s Dječjim domom 

Zagreb – razmjena iskustva, 

informacija o djeci, radu vrtića, 

napretku djece, posebno djece s 

teškoćama u razvoju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnatelj, stručni tim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

godine 

Načini vrednovanja:  

- Pisani materijali, nalazi, dokumentacija djeteta, preporuke, dopisi i dr. 

Očekivani ishodi 

- Razmjena iskustava  

- Prijenos informacija 

- Naputci vezani uz postupke kod djece s pojedinim vrstama teškoća 

- Kvalitetna suradnja u cilju što uspješnijeg uključivanja djece s teškoćama u 

razvoju u redovni program dječjeg vrtića 

 

 

ADMINISTRATIVNI poslovi:  

 

 vođenje dnevnika rada 

 zapisnici stručnih aktiva, sastanaka, 

konzultacija s roditeljima/odgojiteljima 

 vođenje dosjea djece s teškoćama u 

razvoju 

 dokumentacija vezana uz upis/ispis 

djece iz vrtića 

 ugovori za djecu s teškoćama u razvoju 

 

 

 

 

 

 

Tajnica, računovodstvo, 

stručni tim, odgojitelji, 

ravnatelj, roditelji 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

godine 
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Načini vrednovanja 

- pisani materijali 

Očekivani ishodi 

- redovito, točno i konkretno vođenje dokumentacije  

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

 Uključivanje u oblike 

usavršavanja i naobrazbe 

zaposlenika u odgoju i 

obrazovanju organiziranih od 

strane vanjskih institucija 

(AZOO, HURID, Akademija za 

razvojnu rehabilitaciju, ERF i 

dr.) 

 Uključivanje u rad Sekcije 

predškolskih defektologa Grada 

Zagreba i Udruge defektologa 

Grada Zagreba 

 Stručno usavršavanje unutar 

vrtića 

 Praćenje stručne literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

godine 

Načini vrednovanja 

- Potvrdnice o stručnom usavršavanju 

Očekivani ishodi 

- Proširivanje znanja 

- Stjecanje novih isustava 

- Primjena naučenog u svakodnevnom radu unutar Vrtića 

- Prijenos novih spoznaja drugim članovima stručnog tima i odgojiteljima 
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GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE 

 

ZADAĆE, SADRŽAJ, AKTIVNOSTI SURADNCI ORIJENTACISKO 

VRIJEME 

PROVOĐENJA  

1. DIJETE 

 

 Rad na adaptaciji i readaptaciji djeteta na vrtić 

 praćenje i evidentiranje pobola djece i izostanci 

prema uzrocima i dobi 

 provođenje protuepidemijskih mjera i prema 

potrebi suradnja s higijensko-epidemiološkom 

službom 

 praćenje i evidencija procijepljenosti kod upisa i 

1x godišnje 

 otvaranje zdravstvenih kartona za svako dijete, 

prikupljanje medicinske dokumentacije za djecu 

koja imaju zdravstvene poteškoće 

 Planiranje i organiziranje aktivnosti  prije  obroka 

(pravilno pranje ruku) 

 Praćenje i analiza konzumiranja i odbijanja 

pojedinih vrsta hrane i obroka (uvid boravkom u 

skupinama, evidentiranje) 

 planiranje skrbi za djecu s posebnostima u 

prehrani 

 Stvaranjem optimalnih mikroklimatskih i 

higijensko – epidemioloških uvjeta                           

 Praćenje stanja uhranjenosti i poduzimanje mjera 

kod odstupanja (analiza antropometrijskih 

mjerenja ) 

 Edukacija o važnosti pranja zubiju u srednjim i 

starijim skupinama 

 Prema mogućnostima organiziranje posjeta 

stomatologa u skupinu 

 Priprema i prikupljanje zdravstvene 

dokumentacije za program „Djeca u prirodi“ 

 

 

Odgojitelji, 

pedagog, 

logoped, 

psiholog, 

roditelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. i 10. mjesec 

 

Kontinuirano 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- Trijaža, opservacija djetetovog ponašanja, radni dogovori (povremeni), nabava i 

opskrba medicinskim materijalima, suradnja s vanjskim institucijama, sistematsko 

praćenje i promatranje, pisani materijali 

OČEKIVANI ISHOD 

- što lakša adaptacija djeteta na dnevni ritam vrtića 
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- usvajanje navika zdrave prehrane i općenito zdravog načina života 

- uspješno zadovoljavanje mikroklimatskih i higijenskih uvjeta kako bi pobol djece bio 

sveden na minimum 

2. ODGOJITELJI 

 Upoznavanje odgojitelja o zdravstvenom 

statusu i potrebama novoprimljene djece 

 Edukacija odgojitelja na prepoznavanju 

bolesti i primjerenog reagiranja kod istih: 

aktivi ( zdravstvene teme ), individualne 

konzultacije, savjeti 

 Edukacija u posebnim situacijama kod 

akutnih stanja ( povišena temperatura,     

febrilne konvulzije, alergije, ozljede) 

 Upućivanje na posebne potrebe kod djece i 

zadovoljavanje istih u odnosu na prehranu 

 Individualne konzultacije 

 Poticanje na individualni pristup djeci ( kod 

djece s posebnim potrebama ) 

 Aktiv- zdravstvena tema 

 

 

 

 

 Aktiv- zdravstvena tema (2 radionice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ-Centar, 

Irena Ban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. mjesec 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.mjesec 

 

 

 

 

2.mjesec 

 

 

 

 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- radni dogovori, uvid u adaptaciju (promatranje), pisani materijali, konzultacije 

OČEKIVANI ISHOD 

- uspješna suradnja i pomoć odgojiteljima u periodu adaptacije 

- uspješna suradnja s odgojiteljima u procesu usvajanja higijenskih navika kod djece 

3. RODITELJI 

 Prikupljanje važnih podataka radi utvrđivanja 

zdravstvenog statusa djeteta 

 Telefonska izmjena informacija s roditeljima 

kad je dijete odsutno iz vrtića zbog bolesti 

 Edukacija roditelja djece s posebnim 

potrebama u prehrani        

 Suradnja s roditeljima djece s posebnim 

zdravstvenim potrebama (kronične bolesti, 

alergije) 

 

Roditelji, 

odgojitelji, 

članovi 

stručnog 

tima 

 

 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom godine 
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 Edukacija putem letaka, obavijesti, 

individualnih razgovora 

 Kutići za roditelje – putem letaka, 

odgovarajući članci vezano uz prehranu, 

zdravlje djece, periodične pojave bolesti i 

postupanja kod istih 

 Roditeljski sastanci prema interesu roditelja 

 Individualne konzultacije – razgovori, stručni 

savjeti roditeljima  

 Pravovremeno obavještavanje i pomoć 

roditelju u slučaju akutno oboljelog ili 

ozlijeđenog djeteta 

 Pravovremeno  i primjereno upoznavanje 

roditelja o higijensko – epidemiološkoj 

situaciji u vrtiću 

 sudjelovanje na plenarnom roditeljskom 

sastanku 

 vođenje roditeljskih sastanaka za zimovanje, 

ljetovanje djece, boravak djece u Gradu 

mladih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članovi 

stručnog 

tima 

pedagoginja, 

odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. mjesec 

 

 

12. mjesec, 6. 

mjesec 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- upitnici, ankete, pisani materijali, roditeljski sastanci, individualni razgovori 

OČEKIVANI ISHOD 

- kvalitetni i uspješni partnerski odnosi s roditeljima prilikom uključivanja u zdravstvene 

programe i projekte koji se provode u vrtiću  

4. DRUŠTVENA SREDINA 

 suradnja sa Sanitarnom inspekcijom u svezi 

sanitarno – higijenskog nadzora, 

 suradnja s H. E. službom u svezi redovnih 

sistematskih pregleda zaposlenika, 

 Sanitacija d.o.o. provođenje mjera 

dezinsekcije i deratizacije 

 suradnja sa HZJZ glede provođenja zakonskih 

obveza i novostima HACCP sustava 

   

 

  

Kontinuirano 

tijekom godine 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- sastanci, dogovori, pisani materijali 

OČEKIVANI ISHOD 

- stručna i uspješna suradnja  

5. U ODNOSU NA RAVNATELJA 

 predlaganje optimalnih uvjeta za 

zadovoljavanje potreba djeteta, čuvanje života 

  

Kontinuirano 

tijekom godine 
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i zdravlja, potrebnim uvjetima za suradnju s 

roditeljima, odgojiteljima i ostalim 

zaposlenicima, 

 predlaganje uvjeta za ostvarivanje zadaća za 

zadovoljavanje primarnih potreba   djece s 

posebnim potrebama i teškoćama u razvoju 

 utvrđivanje potreba za kvalitetnu organizaciju 

rada svih zaposlenika prema potrebama djece 

i roditelja., 

 predlaganje i provođenje sigurnosnih mjera 

zbog sigurnosti djece u vrtiću 

 predlaganje određenih posebnosti za 

provođenje higijene, mjesečna naručivanja 

potrošnog materijala za sva tri objekta 

 

OČEKIVANI ISHOD 

- uspješna i kvalitetna suradnja 

6. U ODNOSU NA STRUČNI TIM 

 radni dogovori( planiranje i osmišljavanje 

aktivnosti po skupinama), 

 dogovor oko metoda praćenja( suradnja oko 

izrade protokola ), 

 izmjena informacija sa psihologom i 

logopedom o zdravstvenom stanju 

novoupisane djece i novostima o već upisanoj 

djeci 

  

Kontinuirano 

tijekom godine 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- sastanci, dogovori, stručni savjeti, rad na pisanom materijalu 

OČEKIVANI ISHOD 

- uspješna i kvalitetna suradnja 

7. u odnosu na OSTALE ZAPOSLENIKE 

 određivanje načina uključivanja ostalih 

zaposlenika u  ostvarivanju zadaća na 

očuvanju i unapređivanju zdravlja djeteta i 

zadovoljavanju primarnih potreba 

 suradnja na provjeri kvalitete i kvantitete 

namirnica i gotove hrane 

 izrada programa prehrane za djecu s posebnim 

potrebama 

 praćenje rada, procjenjivanje efikasnosti i 

unapređivanje rada pomoćno – tehničkog 

osoblja 

 edukacija o provođenju mjera dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije, 

 brinuti o organizaciji rada tehničke službe da 

ne narušava ritam djece 

 praćenje i analiziranje procjene svih sudionika 

s obzirom na uspješnost u ostvarivanju zadaća 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom godine 
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na očuvanju i unapređivanju zdravlja djece i 

zadovoljavanja njihovih primarnih potreba. 

 Zdravstveni pregledi za tehničko osoblje 

 

 

 

 

 

DZ Centar 

 

 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- sastanci, dogovori, nabava sredstava za rad 

OČEKIVANI ISHOD 

- uspješna i kvalitetna suradnja 
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PLAN RADA LJETI 

 

Preko ljeta se radi u centralnom objektu zbog najboljih uvjeta za djecu (dovoljno hlada, 

klimatiziranih prostora i vanjskih sprava i kućica). 

S pripremama za rad ljeti počeli smo pravodobno. Dogovoren je plan rada ljeti s 

odgojiteljima na aktivu planiranja. Napravljena je organizacija rada odgojitelja po grupama, 

potrebna potrošna sredstva, nabavljen pijesak, dogovoreno prikupljanje neoblikovanog 

materijala, aktivnosti koje će se izvoditi s djecom. 

Dogovora se planiranje punktova prema sklonostima i afinitetima odgajatelja. Tako će 

prijepodnevni rad biti planiran po slijedećim punktovima: 

- likovni,  

- igre neoblikovanim materijalima, 

- sportske i natjecateljske igre, utrke romobilima, triciklima,  

- društvene igre, 

- igre vodom,  

- izrada lutki, šivanje 

- glazbene igre. 

 

Planira se raniji izlazak na zrak i rani povratak u sobe. Rad prijepodne će se odvijati na 

otvorenom prostoru dječjeg igrališta po gore navedenim punktovima do ručka. Nakon toga će 

odgajatelji obje smjene spremiti punktove unutra, a za popodnevni dio rada iza 16:00 sati se 

planira izlazak vani s djecom s mirnijim aktivnostima (zbog zaštite djece od sunca i 

klimatskih uvjeta). Dogovorena je njega i briga za očuvanje zdravlja djece (redovito uzimanje 

napitaka, osiguravanje hlada, zaštita djece kremama za sunčanje i šeširićima, rashlađivanje 

vodom iz bazena i tušem…).U pripremama za rad ljeti anketirani su roditelji o dolasku djece 

u srpnju i kolovozu, te smo prema tome planirali 6 odgojnih skupina (jaslična, mlađa, srednja, 

starija, područni objekti – mješovita Tuškanac i Matoševa) i poznatog odgajatelja djeci za 

vrijeme rada ljeti.Prema tome je napravljeni i raspored korištenja godišnjih odmora, 

uvažavajući želje odgojitelja i potreba djece i roditelja. Kroz cijelo vrijeme srpnja i kolovoza 

raspored korištenja godišnjih odmora članova stručnog tima napravljen je tako da je u svako 

vrijeme Vrtić pokriven stručno i odgovorno. 

Pripremljeno je dosta sredstava za rad, kao i za kreativnu radionicu odgojitelja koji nisu 

raspoređeni na rad u skupinama (izrada montessori materijala,  spremanje didaktike i 

dekoracija i sl.). Dvorište se redovito čisti, kosi i zalijeva. 
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Upute odgojiteljima za rad ljeti 

 

Odgojitelji u skupinama 

 

Radno vrijeme odgojitelja u skupinama od 7:00 do 13:00 i od 11:30 do 17:00. Dežurstvo od 

6:30 ujutro i do 18:00 popodne. 

Po dolasku ujutro pripremiti poticaje za jutarnji rad, prema planiranim punktovima. Rad s 

djecom planirati na otvorenom, osim u slučaju kiše. 

Doručak djece od 8:00 do 8:30. 

Igra djece po punktovima od 9:00 do 11:30.  

Spremanje i unos sredstava za rad u sobe, spremanje vozila, bazena, igračaka za pješčanike 

po dolasku popodnevne smjene. 

Voditi redovito evidencijske liste djece, dnevno više puta provjeriti brojno stanje djece. 

Posebnu pažnju posvetiti djeci koju manje poznajete, iz drugih skupina i objekata. Voditi 

posebnu pažnju o sigurnosti djece.  

Prilikom boravka na zraku biti s djecom pored sprava za penjanje, naročito kod „Dario“ 

penjalice. Pomagati djeci kojoj je pomoć potrebna. Paziti da su djeca u hladovini, zaštititi ih 

od sunca, osigurati im dovoljno napitka. 

Mirnije aktivnosti u sobi do ručka.  

Ručak od 11:30 – jaslice , 12:00 – srednje skupine do 12:30 starije odgojne skupine. 

Popodnevni odmor organizirati  prema  potrebama djece.    

Izlazak s djecom planirati iza 16:00 sati. 

Paziti kod odlaska djece kućama, provjeriti kome predajete djecu. 

Napisati valorizaciju rada za protekli dan i plan za sutra. 

 

 

Odgojitelji izvan skupina 

 

Radno vrijeme od 7:00 do 13:00 sati.  

 

Rad po grupama:  

- izrada poticaja za senzomotoriku 

- izrada montessori poticaja 

- bojanje starog namještaja, prostora za djecu, hodnika 

- izrada lutki 

 

 

 RASPORED RADA LJETI 

 

 

DOMARI 

 

Svakodnevna zaduženja: 

 

06 – 07 sati – pograbljati pješčanike 

                    - iznijeti suncobrane 

                    - iznijeti bazene ( 1 kod jaslice 1 izmeđi 3. i 4. sobe ) 

                    - zaliti cvijeće ispred vrtića 

                    - ostali poslovi prema potrebi 
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SPREMAČICE 

 

Svakodnevna zaduženja: 

 

06 – 07 sati – pomesti dvorište 

                    - smočiti dvorište i pješčanike 

 

Svakodnevni poslovi se obavljaju kao i inače. Popodnevna smjena sprema suncobrane. 
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DNEVNI RASPORED RADA SPREMAČICA - LJETO- 

 

JUTARNJA SMJENA 

5.30... 

6.00 – 8.00  

OTVARANJE OBJAKTA, PROVJETRAVANJE, DONOŠENJE NAPITKA U DEŽURNU SOBU, 

OBILAZAK DVORIŠTA, SAKUPLJANJE KRUPNOG OTPADA, PRAŽNJENJE I 

POSTAVLJANJE VREĆA ZA SMEĆE, POLJEVANJE PJEŠČANIKA, ZALJEVANJE 

ŽARDINJERA, POLJEVANJE BETONSKIH ULAZA, DONOŠENJE SUNCOBRANA 

8.00 – 8.30 

PRIPREMA ZA DORUČAK, DEZINFICIRANJE STOLOVA, SERVIRANJE DORUČKA 

9.00 – 11.00 

SAKUPLJANJE POSUĐA, ČIŠĆENJE STOLOVA, KONTROLA SANITARIJA-DOPUNA, 

BRISANJE PRAŠINE, DONOŠENJE NAPITKA NA DVORIŠTE 

11.00 – 12.30 

SPUŠTANJE LEŽELJKA 

PRIPREMA ZA RUČAK, DEZINFICIRANJE STOLOVA, SERVIRANJE RUČKA 

12.30 – 14.00 

SAKUPLJANJE PUSUĐA, ČIŠĆENJE STOLOVA, DEZINFEKCIJA SANITARNOG PROSTORA 

I DRUGI TEKUĆI POSLOVI 

 

POPODNEVNA SMJENA 

11.00 – 13.45  

ČIŠĆENJE STOLOVA, SAKUPLJANJE POSUĐA, ČIŠĆENJE SANITARNOG PROSTORA I 

DRUGI TEKUĆI POSLOVI 

13.45 – 14.15 

RUČAK 

14.15 – 14.30 

PRIPREMA I SERVIRANJE UŽINE 

14.30 – 16.00 

POSPREMANJE LAŽALJKA, SAKUPLJANJE POSUĐA, BRISANJE STOLOVA 

16.00 – 19.00 

SPREMANJE UNUTARNEG PROSTORA, USISAVANJE I BRISANJE PODOVA 

SPREMANJE SUNCOBRANA, STOLOVA I STOLICA S DVORIŠTA, POKRIVANJE 

PJEŠĆANIKA 

 
 

 
 

 

 

 


