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Na  temelju  članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju i članka 20. Statuta Dječjeg vrtića „Utrina“, 

Upravno vijeće je na 43. sjednici održanoj 30. rujna 2021. 

godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo Godišnji plan rada 

Dječjeg vrtića“ Utrina“ za pedagošku godinu  2021./2022. 

 

 

 

KLASA: 601-02/21-02/10 

URBROJ: 251-600-04-21-01 

Zagreb, rujan 2021. 

 

 

 

 

 

 

Godišnji plan i program može se mijenjati tijekom godine 

ovisno o promjenama u uvjetima ili organizaciji rada, te zbog 

uputa Osnivača, a sve izmjene uskladit će se s odredbama 

dokumenata temeljem kojih je isti donesen. 
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OSOBNA KARTA DJEČJEG VRTIĆA 

„UTRINA“ 

 

 
 

NAZIV:                                 DJEČJI  VRTIĆ „UTRINA“ 

 

OSNIVAČ:                            GRAD ZAGREB 

 

OIB:                                       76109957666 

 

PODRUČNI OBJEKTI:       BALOTIN PRILAZ 1 

                                         KATIĆEV PRILAZ 1a 

 

TELEFON:                            01/6673-178 

                                                01/6673-167 

                                                01/6685-542 

FAKS:                                    01/6685-542 

 

RAVNATELJICA:               NATALIJA  MARINCEL 

                 

BROJ SKUPINA:                 21 
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CILJ 
 

 Stvarati i osmišljavati optimalnu i poticajnu sredinu u kojoj boravi dijete koja će 

ga motivirati na igru istraživanje i učenje. 

  

UVOD 
 

 Kvalitetna odgojna praksa temelji se na profesionalnom pristupu ranom odgoju i 

obrazovanju kao prvom dijelu i temelju odgojno obrazovnog sustava, 

uvažavanjem i zadovoljavanjem dječjih potreba te utjecanje na razvoj roditeljskih 

kompetencija. 

Svi zajedno radit ćemo na vrtiću kao mjestu u kome djeca vole boraviti, koji 

zadovoljava sve dječje potrebe. 

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Utrina izrađen je timskim pristupom. 

Radnim dogovorima uspješno je analizirana prethodna pedagoška godina čija je 

analiza bila polazište pri planiranju. 

Da bi ostvarili zadane ciljeve zajednički ćemo istraživati i izgrađivati odgojnu 

praksu, koja će proizlaziti iz zajedničkog istraživanja i promišljanja. 

U život djece u dječjem vrtiću u  uključiti ćemo i roditelje te graditi partnerski 

odnos zbog zajedničkog cilja, a to je sretno i zadovoljno dijete.  

Program je okrenut djetetu, usklađen s njegovim mogućnostima i potrebama. 

Također podrazumijeva već u okrenutost i povezanost sa društvenom sredinom. 

Stvaranjem bogatijeg materijalnog okruženja podržat ćemo, pratiti i bolje 

razumjeti sve procese učenja djece. 

Tijekom godine nastavit ćemo podizati kvalitetu planiranja, vrednovanja i 

samovrednovanja u radu, jačati stručne kompetencije odgajatelja i unapređivati 

timski rad. 

Kako bi ispunili sva očekivanja na razini predškolskog odgoja jedno od polazišta 

za sustavne promjene bit će nam i Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski 

odgoj i obrazovanje. 

 

BITNE ZADAĆE  
 

- poticati zajedničku suradnju svih radnika vrtića, a posebno odgojitelja i stručnih 

suradnika, 

- osvještavati važnost planiranja u svim dijelovima odgojno-obrazovnog rada 

kako bi se ostvarili što bolji rezultati, isto tako podizati kvalitetu planiranja 

odgojno obrazovnog rada timskom radom pomaganjem i suradnjom, 
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- unaprijediti kvalitetu suradnje s roditeljima kroz razne oblike stručnog 

djelovanja, prihvaćanja roditelja kao suradnika i partnera u odgoju njihova djeteta 

gdje će obje strane imati te određena prava i obveze, 

- pratiti proces prilagodbe i u suradnji stručnog tima i odgojitelja poduzimati mjere 

za što bolju i lakšu prilagodbu u skladu s potrebama djece, 

- pratiti prisutnost djece u vrijeme ranojutarnjeg i kasnopopodnevnog rada te 

prilagoditi kadrovske i vremenske promjene u skladu s potrebama roditelja, 

- pratiti djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu te surađivati s odgojiteljem 

kako bi se zadovoljili zahtjevi, osigurali uvjeti da program bude usklađen s 

mogućnostima i potrebama svakog pojedinog djeteta, 

- podizati kvalitetu rada u svim programima te uključivati roditelje i redovito ih 

informirati o značenju i mogućnostima koje program pruža, 

- raditi na programu sigurnosti i protokolima i njihovoj primjeni u radu s djecom, 

- redovito pratiti prisutnost djece u skupinama dnevno, tjedno, mjesečno, u 

vrijeme blagdana i ljetnih mjeseci, te u skladu s potrebama organizirati rad i 

preraspodjelu, 

- stvarati optimalne uvijete u kojima će se bogatom ponudom raznovrsnih sadržaja 

omogućiti djetetu izbor koji odgovara njegovim potrebama i interesima, 

- kontinuirano i temeljito pratiti realizaciju u svim segmentima rada te 

pravovremeno i pravilno reagirati u cilju podizanja kvalitete življenja u vrtiću, 

sustavnim promatranjem, intervjuima, anketama, razgovorima i razmjenom 

informacija, 

- odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi i njihova priprema za polazak u 

školu. 

 

 

1. PROGRAMI KOJI ĆE SE PROVODITI U PEDAGOŠKOJ 

GODINI 2021./2022. 
 

• Redoviti 10 - satni program 

 

(njega, odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece 

predškolske dobi od navršene jedne godine do polaska u školu) 

 

• Posebni programi 

 

- Program kinezioloških aktivnosti 

- Program poticanja senzorne integracije kod djece jasličke dobi  

- Alternativni program prema koncepciji M. Montessori program za jaslice 

- Alternativni program prema koncepciji M. Montessori program za vrtić 
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• Program rada s djecom predškolske dobi u posebnoj odgojno 

obrazovnoj skupini 

 

 Svi programi imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Republike 

hrvatske.  

 

 Organizirati ćemo i kraće programe, igraonice prema interesu roditelja kojima nije 

nositelj Dječji vrtić „Utrina“ i prema mogućnostima obzirom na epidemiološke 

mjere koje će propisati Zavod za javno zdravstvo. 

 

• Ritmika i ples - „Lautitia“ 

 

• Sportska univerzalna škola - „Lavići“ 

 

 Dječji vrtić „Utrina“ u pedagoškoj godini 2021./2022. Djelatnost odgoja i 

obrazovanja obavljat će na tri lokacije:  

 

- Maretićeva 2 (8 odgojnih skupina) 

- Balotin prilaz 1 (9 odgojnih skupina) 

- Katićev prilaz 1a (4 odgojne skupine) 

 

 Planirani programi provodit će se na osnovu završenog upisa te želja i potreba 

djece i roditelja. Krajem prošle pedagoške godine upisali smo svu djecu čiji 

roditelji su predali zahtjeve rukovodeći se uputama iz Gradskog ureda za 

obrazovanje, poštujući kriterije za upis u dječje vrtiće grada Zagreba. Trenutno je 

u vrtiću ima mjesta za upis djece. Obzirom da i dalje postoji potreba za upisom 

djece jasličkog uzrasta, koja navršavaju godinu dana tijekom godine, upisna 

komisija će kontinuirano pratiti mogućnost upisa i te djece u skupine kako bi se 

zadovoljile potrebe roditelja. Skupine su formirane prema normativima, a tj. do 

normativa prema uputama Gradskog ureda za obrazovanje prema standardima iz 

1993. G (Službeni glasnik br.17./83, članak 30).   

 

 Pedagoška godina započinje 01. rujna 2021.  

Zbog što racionalnije i djelotvornije organizacije rada kontinuirano će se pratiti 

ostvarenje mjesečnog fonda sati svih radnika u vrtiću kroz dnevnu i mjesečnu 

evidenciju te provoditi potrebna preraspodjela sati. 
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1.1. OSNOVNI PODACI O DJECI I PROGRAMIMA ODGOJA I 

OBRAZOVANJA ZA DJECU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI 

 

  SKUPINA DJECE 

REDOVITI  

PROGRAM 

JASLICE  6 103 

VRTIĆ 12 269 

UKUPNO 18 370 

PROGRAM ZA 

DJECU S 

POTEŠKOĆAMA U 

RAZVOJU 

JASLICE 0 0 

VRTIĆ 3            19 

UKUPNO 3 18 

UKUPNO 

JASLICE 6 103 

VRTIĆ 15 288 

UKUPNO 21 391 

 

 U redovne odgojno obrazovne skupine uključena su djeca s teškoćama u razvoju 

(s nalazom stručnog povjerenstva socijalne skrbi), darovita djeca, djeca pripadnici 

nacionalnih manjina, te na osnovi mišljenja stručnih suradnika koji donose 

program uključivanja za svako dijete, izradit će se na osnovu praćenja djeteta 

individualizirani program prilagođen njegovim potrebama, sposobnostima i 

interesima. 

           U skupine za djecu s teškoćama u razvoju prema normativima Gradskog 

ureda za obrazovanje normativ za višestruke teškoće je šestero djece, međutim 

zbog čestih izostanaka djece u skupinama zbog uključenosti u rehabilitacije i u 

drugim ustanovama, prisutnost djece je manja. 

 

     POSEBNI PROGRAMI 

VRSTA PROGRAMA 
BROJ 

SKUPINA 
BROJ DJECE CIJENA 

PROGRAM 

KINEZIOLOŠKIH 

AKTIVNOSTI 4 95 300 kn  

ALTERNATIVNI PROGRAM 

MONTESSORI (JASLICE I 

VRTIĆ) 2 35 300 kn 

PROGRAM POTICANJA 

SENZORNE INTEGRACIJE 

KOD DJECE JASLIČKE 

DOBI 1 17 300 kn 
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    Nositelj posebnih programa je Dječji vrtić „Utrina“. Program kinezioloških 

aktivnosti provodi se od 01. 10. 2020 do 15. 06. 2021., a Program poticanja 

senzorne integracije kod djece jasličke dobi i Alternativni programi prema 

koncepciji M. Montessori (jaslice i vrtić) provode se od 01. 09. 2020. do 15. 06. 

2021. za stariju jasličku skupinu, mješovitu jasličku i mješovitu vrtićku skupinu. 

    

    Svi programi imaju potrebnu registracijsku dokumentaciju i verifikaciju, a 

provode se od rujna do lipnja. Provode se u svim objektima ovisno o interesu 

roditelja. 

 

 

1.2.  RASPORED ODGOJNIH SKUPINA I ODGAJATELJA 

 

      OBJEKT - Maretićeva  

    

     SKUPINA 

IME 

SKUPINE 

RADNO 

VRIJEM

E 

   STARIJA 

JASLIČKA 

(SENZOMOTORI

KA) 

KRAFNICE 

  07:00-12:30   

11:30-17:00 

08:30-11:15 

MLAĐA 

VRTIČKA 

 

LOPTICE 

  07:00-12:30 

11:30-17:00 

11:30 17:00  

07:00-12:30 

    MLAĐA 

VRTIČKA 

(SPORTSKA) 

KOCKICE 

07:00-12:30   

11:30-17:00 

11:30 17:00  

07:00-12:30 

    MLAĐA 

VRTIČKA 

 

LEPTIRIĆI 

07:00-12:30   

11:30-17:00 

11:30 17:00  

07:00-12:30 

MJEŠOVITA  

VRTIČKA 

 

 RIBICE 

  07:00-12:30  

11:30-17:00 

08:00-13:30 

07:00-12:30  

11:30-17:00 

08:00-13:30 

11:30-17:00 

07:00-12:30 

08:00-13:30 
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MJEŠOVITA  

VRTIČKA 

(SPORTSKI 

PROGRAM) 

JEŽIĆI 

07:00-12:30 

11:30-17:00 

09:00-15:00 

07:00-12:30 

11:30-17:00 

09:00-15:00 

11:30-17:00 

07:00-12:30 

09:00-15:00 

MJEŠOVITA  

VRTIČKA 

(TUR) 

LAVIĆI 

 07:30-13:30 

 

09:00-15:00 

 

 

07:00-15:00 

 

MJEŠOVITA 

VRTIČKA 

(TUR) 

ZVJEZDICE 

      07:30-13:30 

      09:00-15:00 

      07:30-13.30 

       09:00-15:00 

      07:30-15:30 

   

 

Pisanje pedagoške dokumentacije: 

-jutarnji rad: 13:00-13:30 

-popodnevni rad: 12:30-13:00 

-međusmjena: 13:30-14:00 

 

 

 OBJEKT - Balotin prilaz  

 

SKUPINA 

IME 

SKUPINE 

RADNO 

VRIJEME 

MLAĐA 

JASLIČKA 
BOMBONI 

        07:30–13:30 

        10:30-16:30 

        10:30-16:30 

        07:30-13:30 

MJEŠOVI

TA 

JASLIČKA 

BALONČIĆI 

        07:30-13:30 

        10:30-16:30 

        10:30-16:30  

         07:30-13:30 

  BUBAMARE 
         07:30-13:30  

         10:30-16:30 
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STARIJA 

JASLIČKA 

         10:30-16:30  

         07:30-13:30 

MLAĐA 

VRTIČKA 
SLONIĆI 

         07:30 -13:30 

         10:30-16:30 

         

         07:30-13:30 

         10:30-16:30 

          

MLAĐA 

VRTIČKA 
CIPELIĆI 

         07:30 -13:30 

         10:30-16:30 

         10:30-16:30  

         07:30-13:30 

SREDNJA 

VRTIČKA 
TOČKICE 

         07:30 -13:30 

         10:30-16:30 

         08:30-14:30 

         07:30-13:30 

         10:30-16:30 

         08:30-14:30 

        10:30-16:30  

         07:30-13:30 

         08:30-14:30 

MJEŠOVI

TA     

VRTIČKA 

MAČIĆI 

         07:30 -13:30  

         10:30-16:30 

         09:00-15:00 

          07:30-13:30 

          10:30-16:30 

         09:00-15:00 

         10:30-16:30  

         07:30-13:30  

         09:00-15:00 

STARIJA 

VRTIČKA 
VRAPČIĆI 

         07:30-13:30 

         10:30-16:30 

         09:00-15:00 

         07:00-13:30 

         10:30-16:30 

         09:00-15:00 

         10:30-16:30 

          07:30-13:30 

          09:00-15:00 

MJEŠOVI

TA 

VRTIČKA 

(TUR) 

SOVICE 

          07:30-13:30 

          09:00-15:00 

          09:00-15:00 

          08:00-14.00 

          07:00-15:00 
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Pisanje pedagoške dokumentacije: 

-jutarnji rad: 13:00-13:30 

-popodnevni rad: 12:30-13:00 

-međusmjena: 13:30-14:00 

 

 

OBJEKT- Katićev prilaz 

 

SKUPINA IME SKUPINE 

RADNO 

VRIJEME 

MLAĐA 

JASLIČKA 

 

VUČIĆI 

07:30-13:00 

11:00-16:30 

11:00-16:30 

07:30-13:30 

MJEŠOVITA 

JASLIČKA 

(MONTESSORI

) 

DUPINI 

07:30-13:30 

11:00-17:30 

11:00-16:30 

07:30-13:30 

07:30-13:30 

11:00-16:30 

        09:00-15:00 

SREDNJA 

VRTIČKA 
KORNJAČICE 

08:30-14:30 

11:00-17:30 

11:00-16:30 

07:30-13:30 

MJEŠOVITA 

VRTIĆKA 

(MONTESSORI

) 

PINGVINI 

07:30 -13:30 

11:00-16:30 

09:00-15:00 

07:30-13:30 

11:00-16:30 

09:00-15:00 

07:30-13:30 

11:00-16:30 

09:00-15:00 

 

     Radno vrijeme skupina, ranojutarnjeg i kasnopopodnevnog rada podložno je 

promjenama ovisno o potrebama roditelja i djece, te organizacije rada zbog 

izvanrednih situacija, isto tako moguće je i organizirati i rad u međusmjeni (npr. 

U slučaju bolovanja odgojitelja). Ne prelaziti propisane normative grada Zagreba 

po skupinama. 
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     Radno vrijeme vrtića može se tokom godine mijenjati ovisno o potrebama 

roditelja. Za ranojutarnji rad od 05:00 sati i za kasnopopodnevni rad do 20:00 sati, 

roditelju su obvezni donijeti potvrde o radnom vremenu. 

      Kod kasnopopodnevnog i ranojutarnjeg rada odgojitelji mogu zbog kvalitete 

rada, ovisno o broju djece u skupini i dobi organizirati preraspodjelu rada u 

dogovoru i suradnji s voditeljima objekata. 

      Prekovremeni rad prema "Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u 

predškolskom odgoju" uvećava se za 50% i koristi se kao slobodni dani u 

dogovoru sa voditeljem ili ravnateljem, a pri tome treba uzeti u obzir mogućnosti 

obzirom na broj djece. Slobodni dani ukoliko drugačije nije dogovoreno s 

ravnateljicom trebaju se iskoristiti do 31. 08. 2021. 

 

POSLOVI RADA VODITELJA OBJEKATA VRIJEME 

REALIZACIJE 

Izrada plana i rasporeda rada odgojitelja tijekom godine 

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Vrtića         rujan 

Sudjelovanje u organizaciji rada u ljetnim mjesecima lipanj, srpanj, kolovoz 

Sudjelovanje u izradi plana i rasporeda korištenja godišnjeg odmora        svibanj 

Organizacija i raspored rada odgojitelja u vrijeme ranojutarnjeg i 

kasnopopodnevnog rada 
tijekom godine 

Organizacija rad preraspodjela odgojitelja u vrijeme odsutnosti 

odgojitelja (npr. godišnji odmor) 
tijekom godine 

Vođenje evidencije rada odgojitelja te prateće satnice jednom mjesečno 

Praćenje potrebe za nabavkom potrošnog materijala za skupine tijekom godine 

Praćenje održavanja unutarnjeg i vanjskog prostora objekta tijekom godine 

Sudjelovanje na sastancima voditelja objekata prema potrebi 

Obavljanje ostalih poslova po nalogu ravnatelja tijekom godine 

 

 

1.3. RASPORED RADA PO OBJEKTIMA I RADNO VRIJEME 

RADNIKA 

 

Ravnateljica i administrativno računovodstvena služba 

      

SLUŽBA RADNO VRIJEME LOKACIJA 

RAVNATELJ 

 08:00 - 15:00 ili po potrebi 
svi objekti 

ADMINISTRATIVNO-

RAČUNOVODSTVENI 

RADNIK 1. 

 

 

07:30 - 15:30 
Maretićeva 2 

utorkom od 09:00 - 17:00 sati 
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ADMINISTRATIVNO-

RAČUNOVODSTVENI 

RADNIK 2. 

 

07:30 - 15:30  

 
Maretićeva 2 

srijedom od 09:00 - 17:00 sati 

           TAJNIK 

       07:30 - 15:30 
Maretićeva 2 

        VODITELJ            

RAČUNOVODSTVA 

        07:00 - 11:30 

Maretićeva 2 

 

   

    Dnevni odmor: - tajništvo od 12:00 - 12:30 sati 

                                        -računovodstvo od 12:30 - 13:00 sati 

 

Stručno razvojna služba 

   

SLUŽBA RADNO VRIJEME LOKACIJA 

PEDAGOG 

08:00 – 15:00 

ponedjeljkom 

 (10:00 - 17:00) 

08:00 - 12:00  

po objektima 

12:30 - 15:00 (17:00) 

Maretićeva 2 

PSIHOLOG 

08:00 – 15:00 

   utorkom 

(10:00 - 17:00) 

08:00 - 12:00 

 po objektima 

12:30 - 15:00 (17:00)  

Balotin prolaz 1 

LOGOPED 

08:00 – 15:00 

    srijedom 

(10:00 - 17:00) 

08:00 - 12:00  

po objektima 

12:30 – 15:00 (17:00) 

Maretićeva 2 

EDUKACIJSKI 

REHABILITATO

R 

08:00 – 15:00 

   četvrtkom 

(10:00 - 17:00) 

08:00 - 12:00 

 po objektima 

12:30 – 15:00 (17:00)  

Baloti prilaz 1 

ZDRAVSTVENI    

VODITELJ 

08:00 – 15:00 

petak 

(10:00 - 17.00) 

08:00 - 12:00 

po objektima 

12:30 - 15:00 

Maretićeva 2 

    

Jedan dan u tjednu od 16.00 do 17.00 rad s roditeljima ili prema dogovoru ukoliko 

roditeljima odgovara neki drugi termin. 

 

         Dnevni odmor od 12.00.do 12.30.sati.   
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 Stručno razvojna služba radi ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak do 17.00 sati 

za potrebe rada s roditeljima, uz prethodnu najavu. Svaki dan jedan od članova 

stručno razvojne službe radi od 10:00 do 17:00 sati prema dogovoru radi potreba 

roditelja, djece i odgojitelja.   

          Radno vrijeme stručno razvojne službe je sedam sati dnevno i jedan sat za 

ostale poslove i radne zadatke (članak 32/2 Državno pedagoški standardi). 

Prema potrebi radno vrijeme stručnih suradnika će se mijenjati zbog potrebe 

procesa rada, potrebe roditelja ili zbog preraspodjele. 

          

Ekonomat i kuhinja 

 

SLUŽBA RADNO VRIJEME LOKACIJA 

EKONOM 06:00 - 14:00 Maretićeva 

GLAVNA 

KUHARICA 06:00 - 14:00 Maretićeva 

KUHARICA 07:00 - 15:00 Maretićeva 

POMOĆNI 

RADNIK U 

KUHINJI 

         07:00 - 15:00 

         (10:00-18:00) 

          07:00 – 15:00 

         (10:00-18:00) 

07:00 - 15:00 

(10:00-18:00) 

Maretićeva 

Balotin prilaz 

             Katićev prilaz 

    

      Dnevni odmor: od 11.30 do 12.00. sati. 

 

 

Ostali radnici 

  

SLUŽBA RADNO VRIJEME LOKACIJA 

DOMAR 

            06:00 - 14:00 

            07:00 - 15:00 

 svi objekti 

SPREMAČ/ICA 
          10:30 - 18:30 

svi objekti 
           11:00 - 19:00 

           

PRALJA 06:00 - 14:00 Maretićeva 

KROJAČICA - 

PRALJA 06:00 - 14:00 Maretićeva 

NJEGOVATELJ 07.30 - 15.30 

Maretićeva 

Balotin prilaz 
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    Dnevni odmor od 12.00 do 12.30 sati. 

 

Njegovatelji koriste dnevni odmor prema mogućnostima u vremenu koji im 

odgovara obzirom na potrebe djece. 

 

Prema potrebi može doći do preraspodjele radnog vremena svih radnika zbog 

racionalizacije ili zbog potrebe većeg ili smanjenog obima posla u određenim 

periodima u toku godine. 

 

1.4.  RASPORED RADA TEHNIČKOG OSOBLJA 

 

                     DOMARI                     OBJEKT 

 Maretićeva 2 

 Balotin prilaz 1 

 Katićev prilaz 1a 

 

 

SPREMAČICE                            OBJEKT 

  

Maretićeva 2 

  

Balotin prilaz 1 

  

Katićev prilaz 1a 

 

 

KUHARICE I POMOĆNE 

KUHARICE 

OBJEKT 

  

Maretićeva 2 

 Balotin prilaz 1 

 Katićev prilaz 1a 
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1.6. RADNO VRIJEME VRTIĆA 

 

OBJEKT 
RADNO 

VRIJEME 

RANOJUTAR

NJI RAD 

KASNOPOPOD

NEVNI RAD 

Maretićeva 2 

06:00 - 17:30                             

po potrebi od 05:00 do 

20:00 sati 

06:00 - 07:00  17:00 - 17:30  

Balotin prilaz 

06:00 - 17:30                              

po potrebi od 05:00 do 

20:00 sati 

06:00 - 07:30   16:30 - 17:30 

Katićev prilaz 

06:00 - 17:30                              

po potrebi od 05:00 do 

20:00 sati 

06:00 - 07:30   16:30 - 17:30  

 

 Radno vrijeme vrtića ustrojeno je tako da u potpunosti odgovara potrebama djece 

i roditelja, a u skladu s Planom javnih potreba za predškolski odgoj Grada 

Zagreba. Vrtić je otvoren od 6.00. do 17.30 sati svaki radni dan osim subote za 

koju se nije pokazala potreba. Vrtić ne radi u dane blagdana i praznika koji se 

slave na razini Republike Hrvatske. Radno vrijeme uskladili smo prema 

potrebama roditelja iskazanom u Upitniku za roditelje tijekom upisa. 

 Roditelj može koristiti program vrtića u trajanju od deset sati dnevno. Roditelji 

ako žele promjene u radno vremenu vrtića, potrebno je da donesu potvrde o 

radnom vremenu oba roditelja. Ukoliko niti jedan od roditelja nije u mogućnosti 

zbog potrebe posla doći po dijete u okviru radnog vremena vrtića, radno vrijeme 

će se pomaknuti. Dolazak i odlazak djeteta ovisi o potrebama roditelja i tokom 

godine može doći do promjene ustrojstva radnog vremena vrtića. 

 Rad subotom ovisi o potrebama roditelja na području Novog Zagreba (najmanje 

petoro djece) prema odluci Gradskog ureda za odgoj, obrazovanje kulturi i sport. 

U našem vrtiću prema anketama ta potreba nije iskazana. 

Dolazak djece u pravilu prema protokolu i kućnom redu vrtića je do 9:00 sati, a 

kasniji dolazak je prema dogovoru. 
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1.7. RITAM DANA 

 

 DORUČAK MEĐUOBROK RUČAK UŽINA 

JASLICE 
08:00 - 

09:00 
10:30 

mlađa jaslička skupina 

11:30 
14:30 

      

 

starija jaslička skupina 

11:30 

mješovita jaslička skupina 

11:30 

VRTIĆ 
08:15 - 

09:00 
10:30 

mlađa vrtićka skupina 

12:15 

 14:45  

 

srednja vrtićka skupina 

12:15 

mješovita vrtićka skupina 

12:15 

starija vrtićka skupina 

12:15 

 

1.8. ZBIRNI PODACI O RADNICIMA 

 

   R.Br. RADNO MJESTO 

BROJ 

RADNIKA 

1 Ravnatelj 1 

2 Pedagog 2 

3 Psiholog 1 

4 Logoped 1 

5 Edukacijski rehabilitator 1 

6 Zdrasvtveni voditelj 1 

7 Odgojitelj 52 

8 Njegovatelj 3 

9 Tajnik 1 

10 Voditelj računovodstva 1 

11 Adm. rač. djelatnik 2 

12 Gl. kuharica 1 

13 Kuhar/ica 1 

14 Pom. kuhar/ica 4 

15 Spremač/ica 11 

16 Pralja 1 

17 Švelja/pralja 1 

18 Ekonom 1 

19 Domar/ložač toplana 1 

20 Domar/vozač 2 
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Edukacijski rehabilitator - 

odgojitelj 3 

  ukupno 93 

 

 Prema odobrenju Gradskog ureda za odgoj, obrazovanje, kulturu i sport Dječji 

vrtić planira sklopiti ugovor o radu sa pripravnicima koji će se osposobljavati za 

radno mjesto odgojitelja, psihologa, defektologa. Tijekom rada s pripravnicima 

raditi će se prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi. 

 

1.9. POPIS ZAPOSLENIKA    

   

R. br: RADNO MJESTO 
STRUČNEA 

SPREMA 

UKUP. 

STAŽ 

  1. EDUKACIJSKI 

REHABILITATOR 
MAG 

18 

  2. ODGOJITELJ MAG 7 

  3 VODITELJ RAČ. VŠS 11 

  4 ODGOJITELJ VŠS 23 

  5 GL. KUHARICA KV 36 

  6 ODGOJITELJ MAG 15 

  7 SPREMAČICA SSS 14 

  8 ODGOJITELJ VŠS 22 

  9 ODGOJITELJ VŠS 22 

10 PEDAGOG MAG. PAED. 4 

11 ODGOJITELJ MAG 14 

12 NJEGOVATELJ SSS 24 

13 ODGOJITELJ VŠS 38 

14 ODGOJITELJ VŠS 11 

15 SPREMAČICA SSS  

16 POM. KUHARICA SSS 29 

17 PRALJA NK 44 

18 ADM. RAČUN. SSS 5 

19 ODGOJITELJ SSS 14 

20 ODGOJITELJ VŠS 7 

21 DEFEKTOLOG VSS 15 

22 NJEGOVATELJ SSS 25 

23 SPREMAČICA SSS 26 

24 DOMAR-VOZAČ KV 30 

25 ODGOJITELJ VŠS 21 

26 ODGOJITELJ VŠS 32 

27 DOMAR-VOZAČ KV 16 
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28 ODGOJITELJ MAG 3 

29 ODGOJITELJ VŠS 21 

30 POM KUHARICA SSS 15 

31 POM.KUHARICA KV 25 

32 ODGOJITELJ VŠS 11 

33 ODGOJITELJ VŠS 6 

34 ODGAJATELJ VŠS 21 

35 ODGOJITELJ VŠS 24 

36 ODGOJITELJ VŠS 20 

37 ODGOJITELJ VSS 37 

38 ODGOJITELJ VŠS 16 

39 ODGOJTELJ VŠS 21 

40 ODGOJITELJ VŠS 17 

41 ODGOJITELJ VŠS 12 

42 ODGOJITELJ VŠS 25 

43 ODGOJITELJ VŠS 12 

44 ZDR. VODITELJ VŠS 25 

45 ODGOJITELJ VSS 18 

46 ODGOJITELJ VŠS 33 

47 PEDAGOG MAG 3 

48 DOMAR SSS 41 

49 EKONOM SSS 34 

50 ODGOJITELJ VŠS 8 

51 ODGOJITELJ VŠS 41 

52 RAVNATELJ VSS 30 

53 ODGOJITELJ VSS 18 

54 SPREMAČICA SSS 17 

55 ODGOJITELJ VŠS 13 

56 ODGOJATELJ VŠS 42 

57 ODGOJITELJ VŠS 14 

58 EDUKACIJSKI 

REHABILITATOR 
VSS 

18 

59 ODGOJITELJ VŠS 19 

60 ODGOJITELJ VŠS 8 

61 TAJNIK VSS 33 

62 ODGOJITELJ MAG 16 

63 ODGOJITELJ VŠS 23 

64 SPREMAČICA SSS 24 

65 ODGOJITELJ VŠS 19 

66 NJEGOVATELJ SSS 7 

67 ODGOJITELJ MAG 14 

68 ODGOJITELJ VŠS 20 
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69 ODGOJITELJ VŠS 40 

70 ODGOJITELJ VŠS 25 

71 ODGOJITELJ VŠS 16 

72 ODGOJITELJ MAG 13 

73 ODG.REHAB. VSS 33 

74 ODGOJITELJ VŠS 23 

75 PSIHOLOG VSS 25 

76 SPREMAČICA KV 14 

77 SPREMAČICA SSS 16 

78 ADM. RAČ. VŠS 22 

79 ŠVELJA NK 26 

80 SPREMAČICA NKV 24 

81 ODGOJITELJ VŠS 12 

82 SPREMAČICA KV 23 

83 SPREMAČICA NKV 7 

84 POM. KUH. NKV 15 

85 ODGOJITELJ VŠS 45 

86 ODGOJITELJ VŠS 20 

87 SPREMAČICA SSS 16 

88 POM.KUH. NK 23 

89 ODGOJITELJ VŠS 19 

90 LOGOPED MAG 2 

91 ODGOJITELJ VŠS 11 

 

 

1.9. GODIŠNJE ZADUŽENJE I STRUKTURA RADNOG VREMENA 

 

Planski podaci za tekuću godinu 2021./2022. (od 01. 09. 2021. do 31.08.2022. 

godine). 

 

UKUPNO DANA 365 

UKUPNO BLAGDANA I 

PRAZNIKA 11 

UKUPNO SUBOTA 50 

UKUPNO NEDJELJA 55 

UKUPNO RADNIH DANA 249 

 

Struktura satnice odgojitelja:  

TJEDNO; 40 sati 

NEPOSREDNI RAD; 27,5 sati 

OSTALI POSLOVI; 10 sati 

STANKA; 2,5 sati 
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NEPOSREDNI RAD: 

 

- svakodnevni rad s djecom, 

- ranojutarnji i kasnopopodnevni rad, 

- posjeti, izleti svečanosti i drugi poslovi direktno vezani uz rad s djecom. 

 

OSTALI POSLOVI: 

 

- planiranje, 

- programiranje i vrednovanje rada, 

- priprema prostora i poticaja, 

- suradnja i savjetodavni rad s roditeljima, 

- poslovi stručnog usavršavanja, 

- ostala  zaduženja 

 

OSTALA ZADUŽENJA 

 

-izrada poticaja/didaktike 

-uređenje hodnika  

-uređenje predprostora sobe (ovisno o aktivnostima u skupini-kontinuirano) 

-ažuriranje kutića za roditelje 

-priprema sadržaja (plakati, edukativni sadržaji) 

-priprema za roditeljski sastanak (grupni i individualni) 

-dogovori timova po objektima 

-ciljane konzultacije sa stručnim timom ili pojedinim članovima, refleksija 

-radne skupine 

-vođenje mape profesionalnog razvoja 



24 

 

 

 

-vođenje razvojnih mapa djece 

-rad na unapređenju odgojno obrazovnog procesa (raznovrsne suradnje, 

samoinicijativni doprinos) 

-kontakti s roditeljima putem maila  

 

 

MJESE

C 

ROJ 

DAN

A 

SUBO

TE 

NEDJ

ELJE 

BLAG

DANI 

RAD

NI 

DAN

I 

NEPOS

REDNI 

RAD 

OSTA

LI 

POSL

OVI 

STAN

KA 

UKUP

NO 

SATI 

RADA 

ruj.21 30 4 4 0 22 121,0 44 11,0 176 

lis.21 31 5 4 0 21 115,5 42 10,5 168 

stu.21 30 4 4 2 20 110,0 40 10,0 160 

pro.21 31 4 4 2 23 126,5 46 11,5 184 

sij.22 31 5 5 2 20 110,0 40 10.0 160 

vlj.22 28 4 4 0 20 110,0 40 10,0 160 

ožu.22 31 4 4 0 23 126,5 46 11,5 184 

tra.22 30 5 4 1 20 110,0 40 10,0 160 

svi.22 31 4 5 1 21 115,5 42 10,5 168 

lip.22 30 4 4 2 20  110,0 40 10,0 160 

srp.22 31 5 5 0 21 115,5 42 10.5 168 

kol.22 31 4 5 2 21 115,5 42 10,5 168 

UKUP

NO 
365 52 52 9 252 1386 504 126 2016 
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Godišnje zaduženje prema broju dana godišnjeg odmora 

 

BR. DANA 

GOD. 

ODMORA 

BR. 

DANA 

RADA 

ZADUŽENJE 

/h 

NEPOSREDNI 

RAD /h 

OSTALI POSLOVI 

/h 

24 225 1800,0 1237,5 562,5 

25 224 1792,0 1232,0 560,0 

26 223 1784,0 1226,5 557,5 

27 222 1776,0 1221,0 555,0 

28 221 1768,0 1215,5                 552,5 

29 220 1760,0 1210,0 550,0 

30 219 1752,0 1204,5 547,5 

31 218 1744,0 1199,0 545,0 

32 217 1736,0 1193,5 542,5 

33 216 1728,0 1188,0 540,0 

34 215 1720,0 1182,5 537,5 

35 214 1712,0 1177,0 535,0 

36 213 1704,0 1171,5 532,5 

 

Godišnja razrada ostalih poslova 

  

    

• 

 

tromjesečno planiranje i vrednovanje (IX,X,I,IV,VII ili VIII mjesec) 
7,5 

• tjedno planiranje (48 x 1,5)  
 

 67,5 

• dnevno planiranje (240 x 0,5)  
 

 120,0 

• UKUPNO     
 

  195,0 

• 
 

neposredna suradnja u ustanovi (240 x 1) 240 

  STRUČNO USAVRŠAVANJE   
 

    

• odgojiteljska vijeća (5 x 2)  
 

 10,0 

• radni dogovori (7 x 1,5)  
 

 10,5 

• aktivi (10 x 1,5)   
 

 15,0 

• individualno stručno usavršavanje  
 

 24,0 

• timski rad (8 x 2)   
 

 16,0 
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• seminari van vrtića   
 

 8,0 

• rad na stručnoj literaturi  
 

 36,0 

• UKUPNO   
 

 119,5 

  UKUPNO     
 

  554,5 

  DNEVNI ODMOR     
 

  120,0 

  UKUPNO     
 

  674,5 

 

 

Struktura satnice stručnih suradnika 

 

TJEDNO; 40 sati 

NEPOSREDNI RAD; 25 sati 

OSTALI POSLOVI; 15 sati 

STANKA; 2,5 sata 
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MJES

EC 

BR

OJ 

DA

NA 

SUB

OTE 

NEDJ

ELJE 

BLA

GD

ANI 

RAD

NI 

DAN

I 

NEPO

SRED

NI 

RAD 

/h 

OSTA

LI 

POSL

OVI 

/h 

SURAD

NJA S 

USTAN

OV. 

STR.US

AVR. 

PLANI

RANJE 

/h 

STA

NKA   

/h 

UKU

PNO 

SAT

I 

ruj.21 30 4 4 0 22 110 33,0 22 11,0 176 

lis.21 31 5 5 0 21 105 31,5 21 10,5 168 

stu.21 30 4 4 2 22 110 33,0 22 11,0 160 

pro.21 31 3 4 2 23 115 34,5 23 11,5 184 

sij.22 31 4 5 2 20  100 30,0 22 10.0 160 

vlj.22 28 4 4 0 20 100 30,0 20 10,0 160 

ožu.22 31 4 4 0 23 115 34,5 23 11,5 184 

tra.22 30 5 4 1 20 100 30,0 20 10,0 160 

svi.22 31 4 4 2 20 100 30,0 20 10,0 168 

lip.22 30 4 4 2 20 100 30,0 20 10,0 160 

srp.22 31 5 5 0 21 105 31,5 21 10.5 168 

kol.22 31 4 4 2 21 105 31,5 21 10,5 168 

UKUP

NO 
365 50 51 13 253 1265 379,5 255 

126,

5 
2016 
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Struktura satnice ostalih radnika 

  

TJEDNI 

BROJ 

SATI 

BLAGDANI 

/d 

STANKA 

/h 

BROJ RADNIH 

DANA  UKUPNO /h 

40 13   126,5           253       2024 

 

 Od planiranog zaduženja sati za pedagošku godinu 2021./2022. oduzima se 

godišnji odmor temeljem Pravilnika o radu. Eventualni ostvareni višak (zamjene, 

produženi rad, potrebe vrtića), ravnatelj odobrava korištenje preraspodjele viška 

sati i o tome vodi evidenciju. 

 

Tjedna razrada zaduženja ravnatelja 

 

R.br.   sati 

1 ustrojstvo rada 11,5 

2 materijalni uvjeti 6,5 

3 njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djece 3,5 

4 odgojno - obrazovni rad 2 

5 permanentno usavršavanje 2 

6 suradnja s roditeljima 2,5 

7 suradnja s vanjskim ustanovama 2,5 

8 rad organa upravljanja 1 

9 godišnji plan ravnatelja 1 

10 razvojna djelatnost 1 

11 kraći programi 4 

12 pauza 2,5 

  UKUPNO 40 

 

 

Radno vrijeme ravnatelja nije određeno i isključivo ovisi o potrebama ustanove. 
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2. MATERIJALNI  UVJETI  RADA 
 

 Cilj je tijekom godine kontinuirano i još kvalitetnije brinuti o održavanju 

unutarnjeg i vanjskog prostora. Pravovremeno osigurati sva potrebna sredstva i 

materijale za rad u svim odgojnim skupinama uvažavajući specifičnost skupine u 

odnosu na dob i vrstu programa. 

Raditi na sveopćem poboljšanju uvjeta rada, osvješćivanju radnika za brigu i 

odgovornost za sve što koristimo u radu. 

Angažmanom za osiguravanjem sredstava raditi na poboljšanju i održavanju 

objekata i vanjskih površina. 

Financijskim planom i odobrenim sredstvima Gradskog ureda planiramo nabaviti 

i tražiti ono što nam je prioritet obzirom na tešku financijsku situaciju. 

Vlastitim prihodima od obogaćenih i kraćih programa, najma prostora stimulirat 

će se radnici, nabavljat će se potrebna sredstva i didaktika, financirati stručna 

usavršavanja. 

 Od svakog radnika tražit će se osobna odgovornost za pravilno rukovanje te 

čuvanje sredstava i opreme za rad. 

 

 

2.1. NABAVA OPREME I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 

 

           

SADRŽAJ OBJEKT 

Nabava didaktičke opreme   svi objekti 

Oprema za dvorane Maretićeva 

Balotin pr. 

Oprema za program senzorne integracije Maretićeva 

Oprema za Montesssori program jaslice i vrtić Katićev prilaz 

Igrala za boravak na otvorenom Svi objekti 

Oprema za telekomunikaciju Svi objekti 

Namještaj za sobu za odgojitelje Katićev prilaz 

Ugradnja kliznih vrata između blagovaone i ulaznog prostora Balotin prilaz 

Postavljanje niskih betonskih pregrada ispred soba u dvorištu Balotin prilaz 

Sanacija zidova i izolacija zbog vlage na zidovima Maretićeva 

Sanacija krova i izmjena šindre Katićev prilaz 

Sanacija fasade Katićev prilaz 

Izmjena preostale vanjske stolarije Katićev prilaz 

Izmjena unutarnje stolarije Balotin prilaz 

Ličenje visokih teško dostupnih zidova Maretićeva 2 

Balotin prilaz 
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Organizacija i uređenje sobe stručnog tima za individualni rad 

s djecom 

Katićev prilaz 

Uređenje sobe stručnog tima Balotin prilaz 

Uređenje sobe za odgojitelja Katićev prilaz 

 

2.2 NABAVA DIDAKTIKE, SITNOG I POTROŠNOG MATERIJALA 

    

                SADRŽAJ OBJEKT 

Likovni i didaktički materijal Svi objekti 

Uredski materijal Maretićeva 

Sredstva za čišćenje i održavanje Svi objekti 

Stručna literatura i slikovnice Balotin prilaz 

(knjižnica) 

Radna obuća i odjeća prema potrebi Svi objekti 

Gorivo za auto i strojeve Svi objekti 

Pedagoška dokumentacija Svi objekti 

Psihodijagnostička sredstva za logopeda i psihologa Maretićeva  

 

2.3. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 

 

SADRŽAJ OBJEKT 

Ispitivanja elektroinstalacije Svi objekti 

Ispitivanje panik rasvjete Svi objekti 

Ispitivanje aparata za gašenje požara Svi objekti 

Ispitivanje strojeva sa povećanom opasnošću Svi objekti 

Ispitivanje hidrantske instalacije Svi objekti 

Ispitivanje gromobranske instalacije Svi objekti 

Ispitivanje radnog okoliša i mikroklime Svi objekti 

Ispitivanje odsisne ventilacije Maretićeva 

Čišćenje separatora masti Maretićeva 

Dezinfekcija dezinsekcija i deratizacija Svi objekti 

Održavanje kuhinjske opreme Svi objekti 

Održavanje strojeva u praoni Maretićeva 

Održavanje kotlovnice Maretićeva 

Održavanje službenog vozila Maretićeva 

Održavanje audio i video opreme Svi objekti 

Održavanje fotokopirnog aparata Maretićeva 

Održavanje vanjskih igrala Svi objekti 

Unutarnje održavanje prostora (popravci, kvarovi, ličenja i 

sl) 

Svi objekti 
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2.4.  IZVORI SREDSTAVA 

 

- iz Proračuna Grada Zagreba i participacija roditelja za redovne programa,  

posebnih programa, najma prostora, programa za djecu s teškoćama, donacije. 

 

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST,  RAZVOJ I 

ZDRAVLJE DJECE 
 

Osobitu pažnju u radu vrtića treba posvetiti njegovoj zaštitnoj, zdravstvenoj i 

edukativnoj ulozi u razvoju djeteta kroz djelovanje na očuvanju i unapređenju zdravlja 

djece i njihovog psihofizičkog razvoja te pravovremenim i kvalitetnim zadovoljenjem 

razvojnih potreba i prava djece. 

 

Iz navedenog proizlaze sljedeće najvažnije zadaće: 

 

1. Sustavno praćenje rasta i razvoja djece 

2. Planiranje prehrane djece u vrtiću prema važećim preporukama i standardima, 

odnosno normativima (odredbama Gradskog ureda) 

3. Prehrana djece s posebnim potrebama kroz individualni pristup 

4. Smanjivanje pobola i ozljeda djece kroz provođenje preventivnih mjera 

5. Sustavno i kontinuirano provođenje protuepidemijskih mjera 

6. Zdravstveni odgoj djece i svih sudionika ( roditelji, zaposlenici) 

SADRŽAJ RADA NOSITELJI ROKOVI 

1. Razgovor s roditeljima i djecom radi procjene individualnih potreba djece 

 

 

1.1.Individualni razgovori stručnih 

suradnika i zdravstvene voditeljice s 

roditeljima novoprimljene djece 

 

 

 stručni tim, 

zdravstveni voditelj, 

roditelji, 

 

 

 

 

pri upisu i  

tijekom 

pedagoške godine 

1.2.Uvid u zdravstvenu dokumentaciju 

djeteta te dokumentaciju cijepljenja 

zdravstveni voditelj 

 

kontinuirano 
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1.3.Raspoređivanje djece po odgojnim 

grupama sukladno kronološkoj dobi i 

psihofizičkim mogućnostima 

 

 

 

         stručni tim 

 

 

pri upisu i tijekom 

pedagoške godine 

1.4.Informiranje odgojitelja o najvažnijim 

osobinama novoprimljene djece 

 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj 

 

pri upisu 

1.5.Dogovor i praćenje rada u razdoblju 

prilagodbe 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj 

kontinuirano 

1.6.  Informiranje glavne kuharice o 

individualnim potrebama djece u 

prehrani 

zdravstveni voditelj kontinuirano, 

prema potrebi 

 

2. Identifikacija djece s posebnim potrebama i poduzimanje odgovarajućih mjera 

prema programskim sadržajima 

2.1. Identifikacija djece na osnovi 

inicijalnih razgovora s djecom i 

roditeljima 

➢ temeljem dostupne medicinske 

dokumentacije 

➢ temeljem opservacije djece u 

grupi 

➢ temeljem zapažanja odgojitelja 

 

 

 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj 

 

 

 

kontinuirano 

 

2.2.Dijagnosticiranje djece s posebnim 

potrebama 

 

➢ ispitivanje i testiranje dodatnim 

metodama i tehnikama te izrada 

mišljenja 

➢ uvođenje jedinstvenog dosjea za 

djecu s posebnim potrebama 

➢ prijedlog za upućivanje na 

dijagnostiku i tretman u 

odgovarajuću ustanovu 

 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj 

 

kontinuirano 
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sukladno individualnim 

potrebama djeteta 

   

2.3. Rad s djecom s posebnim potrebama 

 

➢ provođenje stručnog tretmana 

djece kroz individualni i grupni 

pristup 

➢ stručno savjetovanje i edukacija 

➢ davanje informacije o 

provedenoj trijaži i dijagnostici 

te predlaganje određenog načina 

pristupa i rada za roditelje i 

odgojitelje 

➢ izrada prilagođenog programa 

za rad u grupi s djecom koja 

imaju posebne potrebe ili TUR 

➢ evaluacija efekata tretmana 

 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj 

 

kontinuirano 

 

3.  Prehrana 

 

3.1.  Preuzimanje jelovnika preporukom 

Gradskog ureda koje nadzire Zavod za 

javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar  

➢ izbor jelovnika prema godišnjem 

dobu poštujući načela zdravstvene 

ispravnosti i sigurnosti hrane 

 

zdravstveni voditelj, 

glavna  

kuharica, 

ekonom 

 

 

tjedno, 

kontinuirano 

➢ primjena važećih propisa o prometu 

živežnih namirnica, čuvanju i 

skladištenju istih (HACCP) 

osoblje kuhinje, 

ekonom, 

zdravstveni voditelj 

 

kontinuirano 

➢ izrada individualnih planova 

prehrane za djecu s posebnim 

potrebama 

 

zdravstveni voditelj, 

glavna kuharica 

kontinuirano 
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➢ edukacija radnika u kuhinji 

(higijenski minimum), evidencija 

NZZJZAŠ, 

zdravstveni voditelj 
kontinuirano 

 

3.2. Praćenje utjecaja prehrane na rast i 

razvoj djece kroz antropometrijsko 

mjerenje i obradu podataka 

zdravstveni voditelj 

kontinuirano, 

tijekom godine 

 

3.3. Poticanje samostalnosti djece kod 

obroka 

➢ samoposluživanje za sve vrtićke i 

jasličke grupe sukladno 

mogućnostima djece 

➢ poticanje pravilnog korištenja 

pribora za jelo u starijim vrtićkim 

skupinama 

zdravstveni voditelj,  

odgojitelji 
kontinuirano 

3.4.  Kontrola i analiza prehrane, 

evidencijske liste 

NZZJZAŠ, 

zdravstveni voditelj 

sukladno važećim 

propisima 

3.5. Kontrola mikrobiološke čistoće 

objekata, evidencijske liste 

NZZJZAŠ, 

zdravstveni voditelj 

 

sukladno važećim 

propisima 

4.  Skrb o dnevnom ritmu djece 

4.1.  Identificiranje stvarnih potreba djeteta 

putem inicijalnih razgovora, anketa, 

praćenja i dr.  ( individualni pristup) 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj 

odgojitelji 

kontinuirano 

 

4.2. Stvaranje i osiguravanje uvjeta za  

zadovoljavanje osnovnih potreba djece 

➢ razvijanje pozitivnih i prihvatljivih 

stavova prema djeci s posebnim 

potrebama  

➢ osiguranje općih i sigurnosnih 

mjera za boravak djece u objektima 

s posebnim naglaskom na 

odgojitelji, 

zdravstveni voditelj, 

stručni tim 

kontinuirano 
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ostvarivanje aktivnosti zaštite i 

razvoja sposobnosti samozaštite 

kod djece 

➢ bogaćenje dječje spoznaje o 

navikama zdravog življenja 

➢ poticanje interesa i razvoj ekološke 

kulture kod djece 

4.3. Izmjena dnevnih aktivnosti i 

prilagođavanje dnevnog ritma uvažavajući 

potrebe djece 

odgojitelji, 

stručni tim 
kontinuirano 

4.4. Zadovoljavanje specifičnih i 

individualnih potreba djece s zdravstvenim 

poteškoćama 

odgojitelji, 

zdravstveni voditelj, 

stručni tim 

kontinuirano 

 

5. Svakodnevno planiranje boravka djece na zraku 

5.1. Provođenje mjera sigurnosti, 

primjerenog i poticajnog okruženja za 

boravak djece na otvorenom 

ravnatelj, stručni 

tim, zdravstveni 

voditelj, odgojitelji, 

tehničko osoblje 

 

kontinuirano 

 

5.2. Planiranje dnevnog boravka djece na 

zraku sukladno mikroklimatskim uvjetima 

(duljina boravka, način boravka i sl.) 

zadovoljavanje dječje potrebe za igrom i 

kretanjem u cilju pravilnog razvoja 

cjelokupne muskulature 

odgojitelji, 

zdravstveni voditelj 

stručni tim 

kontinuirano 

5.3. Planiranje: 

➢ jednodnevnih i poludnevnih 

odlazaka na izlete i edukativne 

posjete 

ravnatelj, 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj, 

odgojitelji, 

vanjski suradnici 

kontinuirano 



36 

 

 

 

 

6. Odgojno-rekreativni programi 

6.1. Organizacija odgojno – rekreativnih 

programa ( klizanje, plivanje, tenis i 

koturanje), u suradnji s vanjskim 

organizacijama (ŠRC Šalata…) 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj,  

odgojitelji 

kontinuirano 

 

6.2. Informiranje i individualne 

konzultacije s roditeljima radi specifičnih 

potreba djece 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj, 

odgojitelji, roditelji 

kontinuirano 

 

7. Praćenje i procjena psihofizičkog razvoja djece radi preventivnog 

djelovanja, odnosno ublažavanja postojećih smetnji 

 

7.1. Praćenje adaptacije novoprimljene 

djece: prikupljanje podataka 

dobivenih od odgojitelja, roditelja i 

djece te opservacija istih 

 

 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj, 

odgojitelji 

 

 

kontinuirano 

7.2.Praćenje psihofizičkog razvoja djece 

➢ izrada i primjena tablica za 

praćenje razvoja djece 

➢ individualno testiranje djece 

(različiti instrumentarij) 

➢ pisanje zajedničkih nalaza i 

mišljenja te izrada IOOP-a 

za djecu s posebnim 

potrebama 

 

 

 

 

 

stručni tim 

 

 

 

 

 

 

kontinuirano 

 

7.3. Razvijanje zdravstvene kulture kod 

djece radi očuvanja i unapređivanja 

osobnog zdravlja 

➢ prevencija nastanka karijesa 

i razvoj spoznaje kod djeteta 

o potrebi dentalne higijene 

 

 

 

 

 

zdravstveni voditelj, 

odgojitelji,  

stručni tim, 

 

 

 

 

 

 

kontinuirano 
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➢ briga  o osobnoj higijeni, 

higijeni ruku i tijela, posebno 

vlasišta glave u cilju ranog 

otkrivanja ušiju ( upute, 

postupci razušavanja) 

vanjski suradnici,                

roditelji 

7.4.Procjena spremnosti djece za školu 

➢ primjena testova zrelosti za 

školu te korištenje ostalih 

tehnika i instrumentarija po 

potrebi 

➢ individualni rad s djecom po 

potrebi 

 

 

odgojitelji,  

stručni tim, 

vanjski suradnici 

 

 

 

kontinuirano 

7.5. Pregledi prema epidemiološkim 

indikacijama 

epidemiolog, 

zdravstveni voditelj 

po potrebi 

7.6.Informiranje roditelja individualno 

ili na roditeljskim sastancima o 

obavljenim pregledima i 

poduzimanju daljnjih mjera u cilju 

zaštite zdravlja djece 

 

 

odgajatelji, 

stručni tim, 

zdravstveni voditelj 

 

 

kontinuirano 

8. Plan provođenja sanitarno higijenskog održavanja vrtića 

8.1. Upućivanje radnika na godišnji 

sanitarno – higijenski pregled, evidencijske 

liste 

svi obveznici 

pregleda, 

zdravstveni voditelj 

 

sukladno važećim 

propisima 

8.2. Upućivanje radnika na higijenski 

minimum, evidencijske liste 

svi obveznici, 

zdravstveni voditelj 

 

sukladno važećim 

propisima 

8.3.  Provođenje epidemioloških mjera u 

svrhu očuvanja zdravlja i osobne higijene 

zdravstveni voditelj, 

odgojitelji,  

 tehničko osoblje 

kontinuirano 

8.4.  Poticanje higijenskih navika zdravstveni voditelj, 

odgojitelji 

 

kontinuirano 
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8.5.  Osiguravanje higijene unutarnjeg i 

vanjskog prostora kroz nadzor i 

predlaganje mjera za poboljšanje istog 

ravnatelj, 

zdravstveni voditelj, 

odgojitelji, tehničko 

osoblje 

 

 

 

 

 

kontinuirano 

8.6. Svakodnevno čišćenje i dezinfekcija 

igračaka, prostora, provjetravanje, 

održavanje temperaturnih uvjeta, čistoća 

posteljnog rublja 

tehničko osoblje, 

odgojitelji, 

zdravstveni voditelj 

 

 

 

Kontinuirano 

8.7. Provođenje dezinsekcije i deratizacije 

objekata, evidencijske liste 

Fučkala d.o.o.  

ID Eko d.o.o., 

zdravstveni voditelj 

sukladno važećim 

propisima 

8.8.  Provođenje nadzora nad ispravnosti 

hrane, vode, opreme i prostora 

HACCP tim, 

NZZJZAŠ 

kontinuirano 

8.9.  Provođenje HACCP sustava 

samokontrole 

 

HACCP tim Kontinuirano 

8.10. Nabava zaštitne obuće i odjeće 

djelatnicima vrtića 

ravnatelj, 

zdravstveni voditelj, 

ekonom 

sukladno važećim 

propisima 

9. Zdravstvena dokumentacija i evidencija 

9.1.  Potvrda o obavljenom sistematskom 

pregledu kod upisa u vrtić 

roditelji,  

zdravstveni voditelj 

 

tijekom upisa 

9.2. Potvrda o obavljenom zdravstvenom 

pregledu nakon izostanka iz vrtića 

roditelji,  

odgojitelji, 

zdravstveni voditelj 

 

prema potrebi 
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9.3. Otvaranje zdravstvenog kartona djeteta 

u vrtiću 

zdravstveni voditelj kontinuirano 

9.4. Evidencija o zdravstvenom odgoju zdravstveni voditelj kontinuirano 

9.5. Evidencija o higijensko 

epidemiološkom nadzoru 

zdravstveni voditelj kontinuirano 

9.6. Evidencija epidemioloških indikacija zdravstveni voditelj kontinuirano 

9.7. Evidencija ozljeda zdravstveni voditelj kontinuirano 

 

4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 
 

4.1. PRILAGODBA DJECE 
 

Ove pedagoške godine odgojno-obrazovni rad za djecu u dobi od 1 do 3 godine 

provodit će se u 6 jasličkih skupina s ukupno 103 upisane djece. Osim novoupisane djece, 

prilagodba se planira i za djecu koja su promijenila objekt, odgojitelja ili skupinu. 

Prilagodba će se ove pedagoške godine provoditi sukladno posebnim 

epidemiološkim mjerama. Boravak roditelja u skupini organizirat će se u vremenskom 

periodu od 15 minuta te se stoga očekuje da će period prilagodbe trajati dulje od 

uobičajenog. 

Roditelji su raspoređeni i obaviješteni o točnom vremenu dolaska i boravka u 

skupini te o posebnim mjerama: obavezno nošenje zaštitne maske, dezinficiranje ruku i 

prolazak dezbarijere na ulazu u vrtić, držanje razmaka od 1,5 metra te kratko zadržavanje 

u zajedničkim prostorijama vrtića. Sastanak za roditelje novoupisane djece održan je 

početkom srpnja 2021. godine, te smo roditeljima pripremili pisane materijale (upute, 

savjete i bitne informacije o tome kako olakšati period prilagodbe) koji su objavljeni i na 

mrežnim stranicama vrtića.  

Tijekom procesa prilagodbe podršku će pružati i članovi stručnog tima u obliku 

redovitog praćenja prilagodbe djece, savjetovanja roditelja i odgojitelja, organizacije 

aktiva i roditeljskih sastanaka. 
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4.2. BITNE ZADAĆE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. 
 

Analizom vrednovanja odgojno-obrazovnog rada koje su proveli odgojitelji za 

svaku odgojno-obrazovnu skupinu, dobiveni su sljedeći prijedlozi unaprjeđenja kvalitete 

rada u vrtiću: 

Prijedlog unapređenja 

Provođenje glazbenih aktivnosti u vrtiću 

Ples pisanja 

Djeca s posebnim potrebama u redovitim skupinama 

Djeca s autizmom 

Senzomotorika u jaslicama 

RESCUR – na valovima 

Razvoj socijalne kompetencije djece 

Poticajno prostorno-materijalno okruženje 

Projektno planiranje 

Ekologija 

Stručni suradnici procjenjuju da je sljedeće pedagoške godine veću pozornost potrebno 

usmjeriti na ove bitne zadaće: 

 

1. ZADAĆA:  UNAPRJEĐENJE KVALITETE PLANIRANJA ODGOJNO-

OBRAZOVNOG RADA I KREIRANJA POTICAJNOG PROSTORNO-

MATERIJALNOG OKRUŽENJA 

 

 Tijekom pedagoške godine procijenjeno je kako postoji mogućnost za 

unapređenjem kvalitete planiranja odgojno-obrazovnog rada i kreiranja poticajnog 

prostorno-materijalnog okruženja sukladno suvremenim pedagoškim odrednicama, ali 

poštujući  i protu-epidemiološke mjere. 

Trenutačna organizacija prostorno-materijalnog okruženja je zadovoljavajuća 

(raspored i uređenje centara u sobama dnevnog boravka s ciljem razvoja svih područja 

dječjeg razvoja), no potrebno je intenzivnije zajednički promišljati kako stvoriti 

izazovnije i poticajnije prostorno-materijalno okruženje u kojem će djeca samostalno 

razvijati aktivnosti te kontinuirano usvajati nova znanja i vještine. Početkom pedagoške 

godine, prema napravljenoj analizi didaktičkih sredstava ravnomjerno rasporediti 

odgovarajuća didaktička sredstva po skupinama sukladno dobi, potrebama i interesima 

djece u skupinama te napraviti detaljniju analizu s ciljem nabave potrebne didaktike za 

pojedina razvojna područja i/ili simboličku igru koja nedostaje. Planirati obnovu sprava 

na dvorištu te nabavu pijeska i ostalih dodatnih poticaja za odgojno-obrazovni rad tijekom 

boravka na zraku. 

S obzirom na to da će se posebne mjere vezane uz COVID 19 nastaviti i tijekom 

ove pedagoške godine, potrebno je maksimalno se prilagođavati te što je više moguće 

zadovoljiti kriterije i indikatore kvalitete prostorno-materijalnog okruženja te planiranja 

odgojno-obrazovnog rada. Pratiti, promišljati i planirati odgojno-obrazovnog rada prema 



41 

 

 

 

potrebama i interesima djece, provoditi različite projekte te organizirati različite 

povremene centre aktivnosti u sobama dnevnog boravka. Prilikom organizacije stručnih 

usavršavanja odgojitelja i drugih stručnih suradnika potrebno je uključiti edukacije i 

predavanja na temu unapređenja kvalitete planiranja odgojno-obrazovnog rada i kreiranja 

poticajnog prostorno-materijalnog okruženja 

 

Način provođenja zadaće: 

CILJ: 

• Unaprijediti kvalitetu planiranja odgojno-obrazovnog rada i vođenja Knjige 

pedagoške dokumentacije skupine te kreiranja poticajnog prostorno-materijalnog 

okruženja s ciljem podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada s djecom 

ZADACI: 

• Prepoznati prednosti projektnog rada u skupini te jačati znanja i vještine potrebne 

za planiranje i provođenje projekata u skupini 

• Analizirati i promišljati o kvaliteti prostorno-materijalnog okruženja i vođenju 

Knjige pedagoške dokumentacije prema kriterijima i indikatorima kvalitete 

• Sukladno protuepidemiološkim mjerama, provoditi različite projekte u skupinama 

prema potrebama i interesima djece te stvoriti poticajno prostorno-materijalno 

okruženje u skupinama 

• Unaprijediti kompetencije odgojitelja u praćenju i planiranju odgojno-obrazovnog 

rada, vođenju Knjige pedagoške dokumentacije skupine te kreiranju poticajnog 

prostorno-materijalnog okruženja  

• Organizirati stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika na temu 

unapređenje kvalitete planiranja odgojno-obrazovnog rada i kreiranja poticajnog 

prostorno-materijalnog okruženja 

 OBLICI RADA 

• Pisane smjernice i zajednička rasprava o kriterijima i indikatorima kvalitete 

planiranja odgojno-obrazovnog rada i vođenja Knjige pedagoške dokumentacije 

skupine te kreiranja poticajnog prostorno-materijalnog okruženja 

• Rad na projektu u skupini 

• Nabava potrebnih materijala, sredstava, sprava i sl. 

• Putem kutića za roditelje kontinuirano informirati roditelje te ih uključiti koliko 

bude moguće 

• Provesti radne dogovore i/ili refleksije s odgojiteljima u manjim grupama 

• Provesti radionicu za odgojitelje  

• Provođenje upitnika za roditelje i odgojitelje  

• Praćenje i evaluacija (Protokol) 

VALORIZACIJA 

• Evaluacija svih provedenih aktivnosti 

• Analiza upitnika za roditelje i odgojitelje 

• Dokumentiranje svega održanog u okviru Knjige pedagoške dokumentacije skupine 

NOSITELJI: 

• Odgojitelji 
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• Stručni tim 

VRIJEME REALIZACIJE: 

• Kontinuirano tijekom godine 

 

2. ZADAĆA:  RAZVOJ OTPORNOSTI DJECE VRTIĆKE DOBI 

Ove godine nastavljamo RESCUR program – „Na valovima“ – namijenjen 

razvoju otpornosti djece predškolske dobi.  Razvijanje emocionalnih, socijalnih i  

kognitivnih kompetencija kod djece i poučavanje  kako  koristiti svoje snage i sredstva 

da bi savladali zapreke i napredovali u različitim područjima, jedna je od bitnih zadaća 

na kojoj je potrebno sustavno raditi od najranije dobi. Ovo je višegodišnji projekt koji 

kontinuirano obogaćujemo novim sadržajima i aktivnostima.  

„Na valovima“ je program koji se sastoji  od niza aktivnosti za izgradnju 

otpornosti djece, a  provodi se kroz šest tema: 

1. Razvoj komunikacijskih vještina 

2. Uspostavljanje i održavanje zdravih odnosa 

3. Razvijanje pozitivnog mišljenja 

4. Razvoj samoodređenja 

5. Izgradnje osobne snage 

6. Pretvaranje izazova u prilike 

 

Nakon aktivnosti koje se provode u vrtiću neke se nastavljaju u obitelji s ciljem 

da se potakne roditelje na što bolju suradnju s vrtićem. Program će se provoditi svim 

srednjim, starijim i mješovitim skupinama.  

 

Način ostvarivanja zadaće: 

CILJ: 

• Osvijestiti i razvijati  otpornost djece predškolske dobi 

ZADACI: 

• Aktivno slušanje  i bolje razumijevanje drugih 

• Unaprjeđivanje komunikacijskih vještina i asertivnosti 

• Razvoj osjećaja povezanosti 

• Razvoj pozitivnog razmišljanja 

• Širenje repertoara pozitivnih oblika ponašanja 

• Razvijanje samopoštovanja i izgrađivanje vlastitog identiteta 

• omogućiti djeci da upoznaju, imenuju i izraze svoje osjećaje i mišljenje (na 

prihvatljiv način) 

• jačanje emocionalne pismenosti 

 OBLICI RADA 

• provođenje aktivnosti prema Europskom kurikulumu za razvoj otpornosti djece 

predškolske i školske dobi 
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• primjena didaktičkog materijala, sudjelovanje u provođenju aktivnosti, praćenje 

evaluacije, izrada plakata 

• primjena  upitnika za djecu, roditelje i odgojitelje prije i nakon primjene 

materijala.  

 

VALORIZACIJA 

• evaluacija postignuća za svako dijete 

• analiza anketa, upitnika za roditelje 

• dokumentiranje procesa 

NOSITELJI: 

• odgojitelji 

• stručni tim 

VRIJEME REALIZACIJE: 

Tijekom godine 

 

3. ZADAĆA:  INKLUZIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

Ove godine proširujemo posebni program za djecu s višestrukim teškoćama u 

razvoju za još jednu novu odgojnu skupinu. S obzirom na velik broj djece s raznovrsnim 

posebnim potrebama i teškoćama u razvoju u redovnim skupinama neophodna je sustavna 

edukacija te osnaživanja odgojitelja za prilagođavanje odgojno-obrazovnog rada 

specifičnim potrebama pojedine djece. U tu svrhu organizirat će se dva tima odgojitelja 

vrtićke dobi: u jedan će se uključiti odgojitelji mlađih i srednjih odgojnih skupina zajedno 

s dva defektologa iz mješovitih skupina za djecu s teškoćama u razvoju ( „Lavići“ i 

„Sovice“ ), a druga će biti sastavljena od odgojitelja starijih odgojnih skupina te 

defektologa mješovite odgojne  skupine(„Zvjezdice“ ). Stručni tim i defektologinje će 

svojim znanjem i iskustvom voditi odgojitelje kroz zadatke i oblike rada te će poticati 

odgojitelje na razmjenu iskustva i refleksije vezane uz svakodnevni rad.  

Način ostvarivanja zadaće: 

CILJ: 

• stvoriti preduvjete za inkluziju djece s teškoćama u razvoju provođenjem stručnog 

usavršavanja odgojitelja, unapređenjem suradnje s roditeljima te planiranjem i 

provođenjem aktivnosti sukladno individualnim karakteristikama djeteta s 

teškoćama u razvoju 

ZADACI: 
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• prilagođavanje aktivnosti i sredstava u skladu s vrstom teškoće djeteta 

• educirati odgojitelje o teškoćama u razvoju 

• nuditi sadržaje koji promiču inkluziju i poticati djecu na međusobnu suradnju 

• aktivno sudjelovanje odgojitelja u izradi i provođenju IOOP-a 

• izrada internog priručnika vezanog za provođenje aktivnosti prema razvojnim 

područjima 

• unaprijediti suradnju s roditeljima 

 OBLICI RADA 

• timski rad odgojitelja, defektologa odgojitelja i stručnih suradnika 

• prezentiranje aktivnosti na roditeljskim sastancima 

• kontinuirana izrada didaktičkog materijala za djecu s TUR 

• radionica / predavanje na temu „Dijete s posebnim potrebama u dječjem vrtiću“ 

• radionice/predavanje za roditelje djece s teškoćama u razvoju 

• provesti individualne razgovore s roditeljima, savjetovanja, radionice 

• upitnik za odgojitelje 

VALORIZACIJA 

• vrednovanje ostvarenih zadaća prema IOOP-u djeteta 

• analiza upitnika za odgojitelje 

• dokumentiranje procesa 

NOSITELJI: 

• odgojitelji 

• stručni tim 
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5. OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH 

DJELATNIKA 
 

U  skladu s bitnim zadaćama godišnjeg plana i interesima odgojnih djelatnika 

teme stručnog usavršavanja ove pedagoške godine provodit će se kroz slijedeće oblike: 

1. interne stručne aktive 

2. aktive planiranja 

3. radne dogovore i stručne konzultacije 

4. individualne oblike stručnog usavršavanje 

5. pisani i usmeni oblici komuniciranja i informiranja odgojitelja 

6. radionice, seminare, savjetovana izvan Ustanove 

7. odgojiteljska vijeća 

 

Prikaz plana stručnog usavršavanja za ovu pedagošku godinu: 

 

 

 

 

SADRŽAJ NOSITELJ        SUDIONICI BROJ 

SUSRETA 

ROK 

1. Kako olakšati 

prilagodbu djece na 

jaslice/vrtić 

psiholog Odgojitelji mlađih 

jasličkih grupa 

1 rujan 

2. Kako ojačati dječji 

mozak 

 psiholog Odgojitelji 

jasličkih skupina 

  1  rujan 

2. Analiza perioda 

prilagodbe 

Samoregulacija u 

ranoj dječjoj dobi 

 

 psiholog 

 

Odgojitelji mlađih 

jasličkih grupa 

 

   1 

 

Listopad - 

studeni 

3. Program predškole ST Starije i mješovite 

odgojne grupe 

1 studeni 

4. Otpornost djece   psiholog Vrtićke odgojne 

grupe 

1 tijekom godi 

ne 

5. Inkluzija djece s 

TUR 

 

ST 

 

odgojitelji 

 

1 

Tijekom 

godine 

6.  Jačanje 

kompetencija 

odgojitelja u 

planiranju odgojno-

obrazovnog rada 

 

pedagog 

 

 

  

Odgojitelji svih 

skupina 

1 

 

 

 

 

 

Tijekom 

godine  

7. CAP program 

prevencije 

zlostavljanja djece – 

Pravilo donjeg rublja 

 psiholog Odgojitelji starijih 

i mješovitih 

skupina 

  1 Siječanj 
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 Okvirni aktivi planiranja pod vodstvom pedagoga 

Refleksivne grupe za promišljanje o kvaliteti prostorno-materijalnog 

okruženja i planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada 

Mjesec Broj sastanaka / 

mjesec 

Broj skupina 

Listopad 2021. 2 6 

Studeni 2021. 3 12 

Prosinac 2021. 2 6 

Siječanj 2022. 2 6 

Veljača 2022. 3 12 

Ožujak 2022. 3 12 

Travanj 2022. 3 12 

Svibanj 2022. 2 6 

Lipanj 2022. 1 18 

 

 

1. INTERNI STRUČNI AKTIVI ZA ODGOJITELJE 

 

a.  AKTIVI PLANIRANJA 

Planiranje, programiranje, 

analiza odgojno-obrazovnog 

rada i planiranih aktivnosti 

Preporuka stručne literature i 

periodike 

Razmjena informacija i 

iskustava 

 

Pedagog 

Članovi ST 

 

svi 

odgojitelji 

 

6 

 

Tijekom 

godine 

 

 

b. RADNI DOGOVORI I STRUČNE KONZULTACIJE 

1. Radni dogovori vezani uz 

realizaciju bitnih zadaća 

«Plana i programa ustanove»  

ST Svi 

odgojitelji 

2-3-x  

mjesečno 

Tijekom 

godine 

2. Individualne  konzultacije   

prema potrebi 

ST Svi 

odgojitelji 

Prema 

potrebi 

Tijekom 

godine 

3. Evaluacija rada, aktualna 

događanja, suradnja sa svim 

djelatnicima vrtića 

 

 

ST 

 

odgojitelji 

Prema 

dogovoru 

Tijekom 

godine 

 

c. INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

1. Suradnja s roditeljima ST, 

vanjski 

ruadnici 

Sve skupine Tijekom godine 

2. Inkluzija djece s 

teškoćama u razvoju 

ST, 

vanjski 

suradnici 

Sve  skupine Tijekom godine 
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d. EDUKACIJA IZVAN USTANOVE 

 

Redovito uključivanje u  

edukacije planirane od  AZOO, 

MZOS HPK, HPKZ,i dr. 

 

 

Ravnatelj, 

Članovi ST 

odgojitelji 

Prema katalogu 

stručnog 

usavršavanja 

Tijekom 

godine 

 

e. ODGOJITELJSKA VIJEĆA 

1. Prezentacija godišnjeg 

plana i programa 

ustanove za 2020./21.-u 

 

Ravnatelj, 

ST 

 

Svi 

odgojitelji 

 

rujan 

 

2. Aktualnosti u radu 

 

Ravnatelj, 

ST 

 

Svi 

odgojitelji 

 

Tijekom 

godine 

 

3. Ljetna organizacija rada 

 

Ravnatelj, 

ST 

 

Svi 

odgojitelji 

 

Tijekom 

godine 

 

4. Godišnje izvješće 

 

Ravnatelj, 

ST 

 

Svi 

odgojitelji 

 

Tijekom 

godine 

 

6. SURADNJA S RODITELJIMA 
 

Ove pedagoške godine suradnja s roditeljima ostvarujemo kroz različite aktivnosti 

i oblike rada: 

1. Individualni i grupni oblici suradnje 

 

• individualni razgovori i konzultacije 

• komunikacijski roditeljski sastanci i radionice 

• predavanja 

• radionice s djecom i roditeljima 

• različiti oblici druženja 

• tematski roditeljski sastanci 

 

2. Pisani oblici komunikacije s roditeljima na razini vrtića  

 

• plakati, letci, obavijesti 

• edukativni materijali 

• ankete 

• kutići za roditelje 



48 

 

 

 

• «sandučić prijedloga» 

• komunikacija s roditeljima na daljinu putem WhatsApp grupa i/ili e-

maila 

 

Načini provođenja:  

OBLICI RADA I SADRŽAJI NOSITELJI ROK 

 

1. Individualni i grupni oblici suradnje 

• u okviru odgojne grupe 

• u okviru savjetovališta 

  

 Individualni razgovori s 

roditeljima konzultacije 

 

→ inicijalni intervjui s roditeljima i djetetom 

→ informacije o periodu privikavanja, napredovanju 

djeteta, mogućnostima poticanja razvoja, pružanje 

podrške roditeljima 

→ konzultiranje u odnosu na specifične probleme 

pojedinog djeteta 

→ konzultacije s roditeljima djece predškolske dobi – 

informacije vezane uz pripremljenost djeteta za školu 

 

 Grupni roditeljski sastanci 

 

→ sastanci u pojedinim odgojnim grupama na 

određene teme (upoznavanje roditelja s planom i 

programom rada grupe, mogućnosti sudjelovanja u 

aktivnostima u aktivnostima koje se provode u grupi, 

specifičnu temu prema odabiru odgajatelja ili 

roditelja s područja razvoja i odgoja djece) 

 

→ radionice u okviru CAP programa prevencije 

zlostavljanja 

 

→ Druženje s djecom i roditeljima 

uključivanje roditelja u proslave, svečanosti i 

obilježavanje značajnih datuma, izlete i sl. 

 

2. Pisani oblici komunikacije 

 

Plakati, letci, informacije, obavijesti 

 

 

odgajatelji 

stručni tim 

 

 

 

 

članovi stručnog 

tima, odgajatelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

članovi stručnog 

tima, odgajatelji 

 

 

 

 

 

 

psiholog, 

odgajatelji – čl. 

CAP tima 

 

odgajatelji 

 

 

 

 

 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

 

tijekom 

godine 

 

 

tijekom 

godine 
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→ informiranje o događajima u odg. grupi, 

promjene u organizaciji, priredbe, proslave, 

odgojno-zdravstveni programi, aktualne 

teme 

→ pozivi za roditeljske sastanke, druženje, 

svečanosti 

 

Edukativni materijali 

→ pisani materijali iz područja roditeljstva, 

odgoja, brige za zdravlje i slično, ovisno o 

interesima roditelja 

 

Ankete 

→ prikupljanje određenih pokazatelja u svrhu 

evaluacije pojedinih aspekata rada 

 

Kutići roditelja 

→ informiranje o aktivnostima, planu i 

programu rada grupe, događanjima u grupi 

→ postignućima i posebnostima djece i grupe 

 

«Sandučić prijedloga» 

→ omogućiti roditeljima da sugeriraju određene 

promjene, iskažu svoje ne/zadovoljstvo, 

primjedbe, pohvale 

 

 

 

3. Radionice za roditelje – „Rastimo zajedno“ 

    Radionice za roditelje - djeca s teškoćama u 

razvoju 

 

 

odgajatelji, 

članovi ST 

psiholog, 

odgajatelji 

 

 

 

 

odgajatelji, 

članovi ST 

 

 

 

odgajatelji, 

članovi ST 

 

 

članovi ST, 

odgajatelji 

 

u svakom objektu 

postaviti jedan 

 

 

 

 

psiholog, 

rehabilitator 

 

tijekom  

godine 

 

 

 

 

 

 

kontinuiran

o 

 

 

 

tijekom 

godine 

 

 

tijekom 

godine 

 

jednom 

mjesečno 

provjeriti 

tijekom  

godine 
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7. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 
 

Na realizaciji plana i programa Ustanove tijekom godine, ovisno o postavljenim 

zadaćama i potrebama djece i roditelja, ostvaruje se kontinuirana suradnja s različitim 

institucijama: 

                   VANJSKI SURADNICI                         SADRŽAJI I OBLICI 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Organizacija i provođenje stručnog usavršavanja, 

konzultacija i savjeti  

Agencija za odgoj i obrazovanje Organizacija i provođenje stručnog usavršavanja 

odgojitelja i stručnih suradnika, polaganje stručnih 

ispita, verifikacija i reverifikacija programa, savjeti i 

konzultacije 

Gradski ured za obrazovanje Obilježavanje važnih datuma, suradnja po pitanju 

poslovanja Ustanove, održavanju objekata, organizacije 

rada i materijalnih uvijeta 

Zavod za javno zdravstvo Rad na unapređenju zdravstvene zaštite, implementacija 

HACCP sustava 

Hrvatski crveni križ Edukacija zaposlenika iz područija prve pomoći 

Centar za socijalnu skrb Suradnja u cilju pomoći djeci iz rizičnih obitelji 

Osnovna škola „Mladost“ Prisustvovanje djece nastavnom satu, upoznavanje s 

prostorom škole, učiteljima i učenicima 

Poliklinika „SUVAG“ Suradnja vezana uz poteškoće u razvoju 

Centar za rehabilitaciju Zagreb Suradnja vezana uz poteškoće u razvoju 

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko 

Bek“ 

Suradnja vezana za poteškoće u razvoju 

Dom zdravlja Dugave Prevencija i unapređivanje zdravlja djece, razmjena 

informacija 

Centar Coralina Suradnja vezana uz djecu s TUR 

Ostali vrtići Razmjena stručnih iskustava 

Filozofski fakultet Savjetovanje, stručne konzultacije, predavanja, praćenje 

novih istraživanja iz područja pedagogije, psihologije, 

logopedije i defektologije 

Učiteljski fakultet Organizacija prakse za studente, konzultacije, razmjena 

informacija 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Anketiranje, stručne konzultacije 

„Lavići“-univerzalna sportska škola Suradnja u provođenju sportskog programa 

SRC “Šalata“ Organizacija klizanja 

SRC “Mladost“ Organizacija plivanja 
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„Fiškala“ Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija 

Policijska postaja „Novi Zagreb“ Sigurnost djece u prometu 

Prema potrebi vezano uz prijave. 

Bolnica "Srebrnjak" Alergije kod djece 

Knjižnice grada Zagreba Posjet knjižnici u okviru Programa predškole te stručna 

literatura i ostala literatura potrebna u radu s djecom 

Javna vatrogasna postaja Novi Zagreb Posjet profesionalnih vatrogasaca s ciljem prezentacije 

zanimanja vatrogasac 

Produkcija Z Posjet Produkcije Z – organizacija mjuzikla Složna 

obitelj 

8. PRILOZI: 

8.1. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 

2021./2022. 

 

     Ravnatelj je osoba koja nosi veliki dio odgovornosti za opće vrtićko ozračje i za 

odnose koji vladaju među zaposlenicima, za odnose vrtića i roditelja. 

Organizira, koordinira i prati proces rada te unapređuje djelatnost. Kontinuirano prati 

potrebe djece i roditelja i surađuje sa njima. Radi na homogenosti svih struktura u 

kolektivu potičući timski rad, partnerstvo i autentičnost ustanove. Potiče aktivnosti 

koje doprinose otvorenosti vrtića prema društvenoj zajednici. Pruža podršku i 

surađuje u ostvarivanju uvjeta 

Za realizaciju bitnih zadaća osiguravajući primjerene uvijete za igru i boravak djece 

na vanjskom i unutarnjem prostoru. Potiče zaposlenike na profesionalni odnos prema 

radu i unapređuje svoj rad s ciljem osobne i profesionalne kompetencije. 

 

POSLOVI  PROGRAMIRANJA SURADNICI VRIJEME 

REALIZACIJE 

Izrada godišnjeg plana i programa rada DV“ 

Utrina“ 

stručni tim, 

voditelji 

objekata 

rujan 

Izrada završnog izvješća rada za proteklu 

školsku godinu 

stručni tim rujan 

Izrada Kurikuluma stručni tim rujan 

Organizacija i realizacija sjednica 

Odgojiteljskih vijeća 

stručni tim četiri puta 

godišnje i prema 

potrebi 

Planiranje i realiziranje sastanaka kolegija 

stručno razvojne službe 

stručni tim tijekom godine 

Planiranje i realiziranje sastanaka sa 

voditeljima objekata 

voditelji 

objekata 

tijekom godine 
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Planiranje i programiranje stručnog 

usavršavanja unutar i izvan ustanove 

odgojitelji, 

stručni tim, 

tajnik, voditelj 

računovodstva 

tijekom godine 

Planiranje sjednica Upravnog vijeća Predsjednik 

upravnog 

vijeća, tajnik 

tijekom godine 

Sudjelovanje u organiziranju priredbi i izleta Turističke 

agencije, 

stručni tim, 

odgojitelji 

tijekom godine 

Planiranje  sastanaka kolegija voditelja Voditelji 

objekata 

prema potrebi 

tijekom godine 

Roditeljski sastanci Svi objekti Kolovoz i tijekom 

godine prema 

potrebi 

ORGANIZACIJA RADA   

Provesti upise za redovite programe tajnik, upisna 

komisija 

svibanj 

Organizacija rada Stručni tim 

voditelji 

rujan 

Organizacija obilježavanja važnih datuma u 

suradnji sa lokalnom zajednicom 

Gradski ured 

za 

obrazovanje, 

gradska četvrt 

Novi Zagreb-

istok 

tijekom godine 

Koordinirati rad svih odgojnih skupina i 

zaposlenika 

Voditelji 

objekata 

tijekom godine 

Poticati uvođenje, inovacije i rad na 

unapređenju odgojno-obrazovne prakse 

Stručni tim, 

odgojitelji 

tijekom godine 

Zajedno sa članovima stručnog tima 

pripremati potrebnu projektnu 

dokumentaciju za konačnu realizaciju istog 

Stručni tim rujan 

Rad u povjerenstvu za pripravnike mentori tijekom godine 

Briga o odgovornom odnosu zaposlenika 

prema radu i imovini vrtića 

Svi zaposleni svi zaposlenici 

ADMINISTRATIVNO-UPRAVNI 

POSLOVI 

  

Sklapanje ugovora o radu  na određeno i 

neodređeno vrijeme 

tajnik tijekom godine 
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Sklapanje  ugovora o pružanju usluga vrtića 

s roditeljima 

tajnik srpanj, kolovoz i 

tijekom godine 

Izrada plana godišnjih odmora i izdavanje 

odluka o korištenju godišnjeg odmora 

tajnik svibanj, lipanj 

Izdavanje odluka o ostalim primanjima tajnik, voditelj 

računovodstva 

tijekom godine 

Vođenje evidencije o radnom vremenu voditelji 

objekata, tajnik 

tijekom godine 

Donošenje odluka iz djelokruga rada tajnik stručni 

tim 

tijekom godine 

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI 

POSLOVI 

  

Sudjelovanje u izradi financijskog plana voditelj 

računovodstva 

prosinac 

Sudjelovanje u izradi plana nabave tajnik, voditelj 

računovodstva 

prosinac 

Sudjelovanje u izradi polugodišnjeg i 

godišnjeg financijskog izviješća 

voditelj 

računovodstva 

lipanj, prosinac 

Kontrola narudžbenica, dostavnica i računa voditelj 

računovodstva 

tijekom godine 

Ispunjavanje izjave te upitnika o fiskalnoj 

odgovornosti 

voditelj 

računovodstva 

siječanj 

SURADNJA SA STRUČNIM I DRUGIM 

ZAPOSLENICIMA VRTIĆA 

  

Ostvarivanje suradnje, komunikacije i 

odnosa odgojno-obrazovnim i drugim 

zaposlenicima koji će omogućiti pozitivno 

ozračje i razvoj vrtića 

svi zaposlenici tijekom godine 

Organiziranje skupa zaposlenika tajnik dva puta godišnje 

ili prema potrebi 

SURADNJA S RODITELJIMA I 

VANJSKIM ČIMBENICIMA 

  

Ostvarivanje i unapređivanje suradnje sa 

svim relevantnim čimbenicima u cilju 

osiguranja uvjeta za kvalitetnu realizaciju 

djelatnosti koju Vrtić provodi, što se odnosi 

na: 

-roditelje 

-Upravno vijeće 

-Gradski ured za obrazovanje 

-ostale gradske službe 

-Agencija za odgoj i obrazovanje 

-Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa 

-Centar za socijalnu skrb 

različiti 

čimbenici 

prema potrebi 

tijekom godine 
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-Prosvjetna inspekcija i ostale inspekcijske 

službe 

-Zavod za javno zdravstvo 

Hrvatski zavod za zapošljavanje 

-medicina rada 

-vrtići, škole ustanove,poduzeća  i td. 

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

USTANOVE 

  

Zastupanje prema pozivima i potrebama 

Zastupanje u javnim medijima 

Prezentiranje ustanove na seminarima, 

smotrama, priredbama, konferencijama i sl. 

Prezentacija rada na mrežnim stranicama 

 

Različiti 

čimbenici 

po potrebi tijekom 

godine 

STRUČNO USAVRŠAVANJE   

Sudjelovanje u izvedbi i praćenje provedbe 

ostvarivanja Plana i programa stručnog 

usavršavanja. 

Stručni tim tijekom godine 

Sudjelovati u radu kolegija ,stručno razvojne 

djelatnosti, rada pojedinih aktiva. 

Stručni tim tijekom godine 

Stručno se usavršavati putem seminara koje 

organizira AZOO, HPHZ ,  fakulteti ostali 

čimbenici. 

AZOO, HPKZ 

fakulteti... 

Tijekom godine 

Redovito pratiti stručnu literaturu te izmjene 

i dopune zakona 

 tijekom godine 

 

8.2. PLAN RADA UPRAVE VRTIĆA 

8.2.1. PLAN I PROGRAM RADA VODITELJA RAČUNOVODSTVA 

 

R.B

r. 

OPIS  POSLOVA VRIJEME 

REALIZACIJ

E 

1. Sastavljanje i predaja kvartalnih, polugodišnjih i završnih 

izvještaja za FINU 

-prema zadanim 

rokovima 

2. Sastavljanje i predaja polugodišnjih i završnih izvještaja za 

Gradski ured za obrazovanje 

-prema zadanim 

rokovima 

3. Prikupljanje podataka i sastavljanje kvartalnih izvještaja za o 

vlastitim prihodima i troškovima 

-prema 

zadanom roku 

4. Polugodišnje i godišnje usklađivanje bruto bilance s GU. -lipanj i 

prosinac 

5. Sudjelovanje na seminarima -tijekom godine 

6. Isplata materijalnih prava, te slanje izvještaja Poreznoj upravi  
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8.2.2. PLAN I PROGRAM RADA ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENOG 

RADNIKA 

 

R. 

Br. 

                               OPIS    POSLOVA REALIZACIJE 

1. Izrada obračuna i knjiženje materijalnih prava 

zaposlenika (pomoć, darovi u naravi, 

otpremnine, regresi...) 

-po potrebi 

2 Slanje obračuna i zahtjeva za refundaciju 

materijalnih prava radnika u GU 

-po potrebi 

3. Prava zaposlenika radi u skladu salda na kraju 

obračunskog razdoblja 

-po potrebi 

4. Obračun plaća, obračun bolovanja (na teret 

ustanove, na teret fonda, komplikacije 

porodiljnih i rodiljnih dopusta), plaćenih dopusta, 

godišnjih odmora, blagdana, te isplate plaća 

-po potrebi 

5. Pravovremeno slanje JOPPD obrazaca nakon 

isplate plaća, obračun stimulacije zaposlenika 

-po potrebi 

6.  Izrada putnih naloga, obračun i knjiženje 

službenih putovanja, te pravovremeno slanje 

JOPPD obrazaca 

-po potrebi 

7. Obračun i isplata međumjesnog prijevoza, te 

pravovremeno slanje JOPPD obrasca 

 

 

-jednom mjesečno 

8. Prikupljanje podataka za izradu kvartalnih, 

polugodišnjih i završnih izvještaja za FINU 

-prema zadanim 

rokovima 

9. Prikupljanje podataka za izradu kvartalnih, 

polugodišnjih i završnih izvještaja za GU 

-prema zadanim 

rokovima 

10. Izrada temeljnice, obračun i isplata neispunjenih 

kvota za zapošljavanje invalida 

-mjesečno 

11. Unošenje stanja energenata u program -mjesečno 

12. Obračun plaća, obračun bolovanja (obračun 

bolovanja na teret ustanove, na teret fonda, 

komplikacija, porodiljnih i rodiljnih dopusta), 

plaćenih dopusta, godišnjih odmora, blagdana te 

isplate plaća. Pravovremeno slanje JOPPD 

obrazaca nakon isplate plaća. 

-mjesečno 

13. Izrada rekapitulacije obračuna plaća i pregled 

isplate po radnicima. 

-do 5. u mj. 

14. Slanje zahtjeva za refundaciju za neispunjene 

kvote za zapošljavanje invalida 

-mjesečno 
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15. Unos i obračun toplih obroka -mjesečno 

16. Unos i obračun ZET prijevoza za zaposlenike te 

pravovremeno slanje JOPPD obrasca 

-mjesečno 

17. Vođenje evidencije prisutnosti zaposlenika radi 

kontrole nad plaćanjem naknada za prijevoz 

 

-redovito prema 

potrebi 

18. Pregled kontiranje i unošenje ulaznih faktura  

-dnevno 

19. Urudžbiranje ulaznih i izlaznih računa, dopisa, 

zahtjeva i ostale dokumentacije. 

 

-dnevno 

20. Upis i ispis djece -prema potrebi 

21. Komunikacija s roditeljima vezano za uplate 

roditelja redovitog i posebnog programa 

-dnevno 

22. Redovito plaćenje dospjelih nenaplaćenih 

potraživanja i dugovanja za redoviti program 

vrtića te slanje opomena. 

 

 

-prema potrebi 

23. Prikupljanje i obrada dokumentacije roditelja 

vezano za određivanje cijene vrtića. 

-prema potrebi 

24. Prikupljanje i dostava podataka o stažu i osnovici 

te slanje u HZMO. 

-po nalogu HZMO-a 

 

 

8.2.3. PLAN I PROGRAM RADA TAJNIKA 

 

                                 PROGRAMSKI SADRŽAJ     VRIJEME 

REALIZACIJE 

PRAVNI POSLOVI  

-izrada prijedloga izmjena pravilnika i drugih općih akata, 

provođenje postupka oko usvajanja izmjena i dopuna istih 

-po potrebi 

-izrada prijedloga pojedinačnih ugovora -po potrebi 

-praćenje izmjena zakona -tijekom godine 

POSLOVI VEZANI ZA RAD UPRAVNOG VIJEĆA  

-sudjeluje u pripremi sjednica Upravnog vijeća -tijekom godine 

-vođenje zapisnika na sjednicama Upravnog vijeća -na svakoj sjednici 

Upravnog vijeća 

-sastavljanje odluka, zaključaka, prijedloga i mišljenja, dopisa -kontinuirano po 

potrebi 

KADROVSKI POSLOVI  

-poslovi vezani za popunu radnih mjesta, sastavljanje teksta 

natječaja 

-prema potrebi 

tijekom godine 
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-izrada prijedloga, odluka, potvrda, rješenja, te ugovora vezanih uz 

radni odnos radnika 

-tijekom godine 

-sudjelovanje u postupku kod odabira kandidata temeljem natječaja 

za zasnivanje radnog odnosa 

-iza provedenog 

natječaja 

-rješavanje raznih pitanja vezanih za radne odnose i komunikacija 

sa zaposlenicima 

-prema potrebi 

-podnošenje prijava/promjena/odijeva na obvezno mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje putem centralnog registra za obveznike 

plaćanja doprinosa 

-tijekom godine 

-praćenje rokova vezanih za prijavu/promjenu/odjavu na obvezno 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

Tijekom godine 

-vođenje dokumentacije i evidencije iz oblasti radnog odnosa za sve 

zaposlene te evidentiranje i ažuriranje svih izmjena, dopuna i ostalih 

promjena tijekom radnog odnosa zaposlenika 

-tijekom godine 

-vođenje matične evidencije -tijekom godine 

-praćenje i primjena svih relevantnih radno-pravnih propisa, 

praćenje zakonskih izmjena i dopuna te njihova implementacija 

-tijekom godine 

-utvrđivanje plana prijema na stručno osposobljavanje, bez 

zasnivanja radnog odnosa, prijava potrebe Zavodu za zapošljavanje, 

prikupljanje i obrada dokumentacije, slanje dokumentacije Zavodu 

za zapošljavanje, sklapanje ugovora sa izabranim kandidatom te 

prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. O navedenom 

dokumentaciju dostaviti Zavodu za zapošljavanje, Agenciji za 

odgoj i obrazovanje i Prijava za polaganje stručnog ispita. 

Dostavljanje HZZ-u mjesečnih Izvješća o prisutnosti i izvršavanju 

obveza polaznika stručnog osposobljavanja. 

-rujan 

-vođenje evidencije položenih stručnih ispita -tijekom godine 

-vođenje evidencije radnog vremena -svakodnevno 

-vođenje uredskog arhivskog poslovanja -tijekom godine 

-ažuriranje i usklađivanje svih podataka iz evidencije o radno-

pravnom statusu zaposlenika sa elektroničkom evidencijom radnika 

(Riznica) 

-tijekom godine 

-upućivanje zahtjeva Ministarstvu pravosuđa-Upravi za kazneno 

pravo, te Upravi za prekršajno pravo pri prijemu osoba u radni 

odnos, radi izdavanja uvjerenja o nekažnjavanju 

-prema potrebi 

-odgovarati na upite u suradnji sa ravnateljem i stručno razvojnom 

službom o pravu na pristup informacijama 

-prema potrebi 

-priprema dokumentacije potrebne za upućivanje radnika na 

zdravstveni pregled 

-svake dvije godine 

ili prema potrebi 

-utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora sukladno Kolektivnom 

ugovoru 

-svibanj i tijekom 

godine 
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-vođenje evidencije odobrenih plaćenih i neplaćenih dopusta -tijekom godine 

-vođenje evidencije zaposlenih s pravom na jubilarnu nagradu -svaka tri mjeseca 

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI POSLOVI  

-pisanje dopisa -prema potrebi 

-komunikacija sa roditeljima, zaposlenicima, voditeljima, tvrtkama, 

poslovnim partnerima te Gradskim uredom za obrazovanje 

-tijekom godine 

-izrada izvješća i ispunjavanje obrazaca za institucije -prema potrebi 

POSLOVI VEZANI ZA UPISE  

-sastavljanje odluka o upisu djece svibanj 

-suradnja s povjerenstvom za upis -svibanj i tijekom 

godine 

Izrada ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja , 

obrazovanja i skrbi i druge dokumentacije 

srpanj 

OSTALI POSLOVI  

-sudjelovanje u poslovima vezanim za plan nabave -prosinac i tijekom 

godine 

-upis podataka u elektronički oglasnik javne nabave, tijekom godine 

-obavljanje poslova u svezi zaštite na radu, osiguranja imovine, 

protupožarne zaštite 

-prema potrebi 

tijekom godine 

-sudjelovanje u provedbi inspekcijskog nadzora -prema potrebi 

-briga o zaštiti osobnih podataka kontinuirano 

-ostali nepredviđeni poslovi po nalogu ravnatelja -prema potrebi 

-briga o ažuriranju informacija na službenoj mrežnoj stranici -tijekom godine 

-sudjelovanje na seminarima -prema potrebi 

tijekom godine 

 

8.2.4.PLAN I PROGRAM RADA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 

 

IZVRŠITELJ PROGRAMSKI  SADRŽAJ    VRIJEME 

REALIZACIJ

E 

Stručnjak za zaštitu na 

radu 

Priprema Odbora za zaštitu na radu i 

sudjelovanje u njegovom radu sa članovima 

Odbora. Razmatranje problematike iz zaštite na 

radu i to: primjenu pravila za zaštitu na radu, 

organizaciju i obavljanju poslova zaštite na 

radu, organizacija obavljanja poslova zaštite na 

radu, obavješćivanje i osposobljavanje u vezi sa 

zaštitom na radu, prevenciju rizika na radu i u 

vezi sa radom te njezine učinke na zdravlje i 

sigurnost radnika. 

-svaka tri 

mjeseca, 

U slučaju 

smrtne ili teške 

ozljede u roku 

od dva dana.  



59 

 

 

 

Ovlaštena tvrtka Provođenje i osposobljavanje radnika za rad na 

siguran način i provođenje preventivnih mjera iz 

zaštite od požara za novoprimljene radnike 

-nakon 

zaposlenja 

novih radnika 

Stručnjak za zaštitu na 

radu, ravnatelj, 

voditelji objekata 

Priprema i provođenje vježbi evakuacije u svim 

objektima Vrtića 

-svake dvije 

godine u 

svibnju 

Zdravstveni voditelj Kontrola popune ormarića za prvu pomoć u 

skladu s potrebama 

-tijekom 

godine 

Stručnjak za zaštitu na 

radu 

Vršenje internog nadzora sa ciljem utvrđivanja 

provođenja mjera iz područja zaštite na radu 

-tijekom 

godine 

Zdravstveni voditelj, 

ravnatelj 

Kontrola konzumiranja alkohola i drugih 

sredstava ovisnosti na radnom mjestu i u radnom 

prostoru. Nadzor provođenja Odluke o zaštiti 

nepušača u prostorima i Vrtića 

-tijekom 

godine 

Stručnjak za zaštitu na 

radu 

Prijava ozljede na radu sukladno zakonskim 

propisima 

-po događaju 

(ozljedi) u 

roku 8 dana 

Stručnjak za zaštitu na 

radu 

Poduzimanje preventivnih mjera i edukacija 

radnika iz zaštite na radu radi smanjenja ozljede 

na radu 

-tijekom 

godine 

Stručnjak za zaštitu na 

radu 

Stalno praćenje i ažuriranje procjene rizika u 

skladu s promjenama u procesu rada 

-tijekom 

godine 

Stručnjak za zaštitu na 

radu 

Vođenje evidencije iz zaštite na radu i ažuriranje 

istih 

-tijekom 

godine 

Stručnjak za zaštitu na 

radu 

Organiziranje liječničkih pregleda za radnike 

koji rade na poslovima s posebnim uvjetima 

rada 

-jednom u 

dvije godine i 

prema potrebi 

Zdravstveni voditelj Nabava i raspodjela radne obuće i odjeće u 

skladu sa procjenom rizika. Vođenje evidencije 

o zaduženju 

-prema potrebi 

Ovlaštene tvrtke, 

medicina rada, 

inspekcijske službe 

Suradnja s tijelima iz područja zaštite na radu i 

zaštite od požara, sa liječnicima medicine rada. 

-tijekom 

godine 

Stručnjak za zaštitu na 

radu 

Praćenje izmjene i dopune propisa iz zaštite na 

radu i zaštite od požara i njihova primjena u 

praksi 

-tijekom 

godine 

Domar Pregled i ispitivanje panik rasvjete studeni 

Ovlaštena tvrtka Pregled i ispitivanje sustava za daljinski isklop 

električne energije 

-jednom 

godišnje 

Ovlaštena tvrtka Ispitivanje strojeva i uređaja sukladno važećim 

zakonskim propisima 

-jednom 

godišnje 
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Ovlaštena tvrtka Periodički pregled vatrogasnih aparata -jednom 

godišnje 

Ovlaštena tvrtka Ispitivanje radnog okoliša -jednom 

godišnje 

Ovlaštena tvrtka Pregled i ispitivanje unutarnje hidrantske mreže -jednom 

godišnje 

Ovlaštena tvrtka, 

Domar-ložač 

Pregled plinskih trošila -jednom 

godišnje 

Ovlaštena tvrtka, 

domar-ložač 

Pregled i ispitivanje toplovodnih i plinskih 

kotlovskih postrojenja (kotlovnica) i toplinskih 

podstanica 

Jednom 

godišnje 

Ovlaštena tvrtka Čišćenje i odmašćivanje kuhinjskog odsisnog 

sustava u centralnoj kuhinji u skladu sa 

Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih 

objekata. 

-jednom 

godišnje 

Domar Pregled i ispitivanje maloteretnog dizala o 

objektima Balotin i Katićev prilaz 

-jednom 

godišnje 

Medicina rada, 

Specijalist za zaštitu 

na radu 

Pregled vida radnika koji rade sa računalima kod 

specijaliste medicine rada 

-jednom u 

dvije godine 

 

8.2.5. PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

    Sjednice Upravnog vijeća održavaju se tijekom godine prema potrebi. Vrijeme 

održavanja sjednica dogovara Predsjednik  ili tajnik sa članovima prema njihovim 

mogućnostima. U slučaju hitnosti i važnosti teme, a sjednici se nije u mogućnosti 

odazvati potreban broj članova, iznimno se može održati telefonska sjednica. Na 

sjednici osim Predsjednika i članova nazočni su: tajnik, ravnatelj i sindikalni 

povjerenik. 

 

       Članovi Upravnog vijeća: 

 

1. Iva Iskra-Lekić, predsjednik 

2. Dražen Vikić-Topić, član 

3. Danijela Lugarić Vukas, član 

4. Milanka Divjakinja, član 

5. Martin Pandek, član 
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        Plan i program rada Upravnog vijeća 

 

R.br. PROGRAMSKI SADRŽAJI VRIJEME 

REALIZACIJE 

1. Opći akti odnosno njihove izmjene i dopune prema potrebi 

2. Donosi kurikulum ustanove na prijedlog ravnatelja rujan 

3. Donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja rujan 

4. Razmatra Godišnje izviješće o radu za proteklu pedagošku 

godinu 

rujan 

5. Donosi financijski plan na prijedlog ravnatelja prosinac 

6. Donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana siječanj 

7. Donosi izmjene i dopune financijskog plana prema potrebi 

8. Donosi i razmatra druge izvještaje sukladno propisima, na 

prijedlog ravnatelja 

prema potrebi 

9. Predlaže imenovanje i razrješenje ravnatelja prema potrebi 

10. Odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa svibanj 

11. Odlučuje o prigovoru roditelja pri upisu prema potrebi 

12. Razmatra izvješće o upisu lipanj 

13. Odlučuje o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa, 

na prijedlog ravnatelja 

tijekom godine 

14. Odlučuje o prestanku radnog odnosa na prijedlog 

ravnatelja 

tijekom godine 

15. Odlučuje o upućivanju na liječnički pregled odgojitelja i 

stručnih suradnika kao i ostalih zaposlenika kojima je 

narušeno zdravlje 

prema potrebi 

tijekom godine 

16. Daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o 

pojedinim pitanjima iz djelatnosti Ustanove te pitanjima 

značajnim za organizaciju rada i poslovanje. 

tijekom godine 

17. Odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine 

Ustanove pojedinačne vrijednosti od 20 000,00 do 70 

000,00 kuna, a iznad 70 000,00 kuna uz prethodnu 

suglasnost gradonačelnika 

prema potrebi 

tijekom godine 
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8.3. PLAN RADA ČLANOVA STRUČNOG TIMA 

8.3.1. Godišnji plan i program rada pedagoginje za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

Od rujna 2021. godine, ovisno o epidemiološkoj situaciji, pedagoginja će vlastiti 

rad organizirati na način da se, kad god je to moguće rad organizira na daljinu 

(komunikacija s odgojiteljima, roditeljima i stručnim suradnicima putem telefona ili e-

maila) te će opis posla biti u potpunosti prilagođen trenutačnim uputama i preporukama 

o sprječavanju i širenju epidemije COVID 19 odnosno organiziran uz strogo pridržavanje 

svih propisanim epidemioloških mjera.  

Tablica 1: Razrada godišnjeg zaduženja stručnog suradnika pedagoga u satima: 

Opis poslova 
Godišnji broj 

sati 

Neposredni rad u odnosu na dijete, roditelje i odgojitelje 1260 

Ostali poslovi 378 

Stručno usavršavanje 252 

Pauza 126 

Ukupno 2016 

 

Tablica 2: Razrada okvirnog tjednog zaduženja stručnog suradnika pedagoga u satima: 

ZADAĆA: Kontinuirano poticati razvoj kompetencija odgojitelja usmjerenih na: 

• izgradnju partnerskog odnosa s roditeljima 

• planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada 

PROGRAMSKE ZADAĆE U ODNOSU NA: 

 

1. 
DIJETE 

ROKOVI 

PROVEDBE 

SATI 

 

Pratiti i procjenjivati aktualne djetetove potrebe kao i 

pravodobnost i kvalitetu njihova zadovoljavanja:  

• Procjenjivati primjerenost djetetove predmetne i 

pojavne okoline djetetovim razvojnim 

mogućnostima i aktualnim potrebama 

• Pratiti djetetove strategije ponašanja tijekom 

njegove interakcije i komunikacije s drugom 

djecom, odgojiteljima i drugim odraslim 

sudionicima procesa 

• Stjecati uvid u djetetove osjećaje, stajališta i 

mišljenja u odnosu prema pojedinim zbivanjima i 

kontinuirano 

tijekom godine 

 

 

 

 

15 % 

 

ili 

 

6 sati 

tjedno 
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sudionicima zbivanja u skupini, vrtiću i izvan 

vrtića 

• Opservirati djetetove posebne razvojne potrebe 

(djeca s TUR) s naglaskom na djetetovu 

komunikaciju i interakciju u skupini te voditi 

detaljnu dokumentaciju. 

 

Osigurati okolnosti u kojima će dijete biti inicijator i 

najveći mogući kreator prostora u kojem boravi, sadržaja 

kojima se bavi, odnosa koje uspostavlja. 

kontinuirano 

tijekom godine 

Na temelju poznavanja djetetovih aktualnih potreba 

• sudjelovati u formiranju odgojnih skupina u 

skladu s djetetovim potrebama 

• sudjelovati u praćenju i stvaranju uvjeta za 

olakšavanje adaptacije djece u skupini te 

prevladavanje teškoća prilagodbe 

• prikupljati podatke o realnim potrebama i 

interesima djeteta u skupini, usklađivati 

organizaciju rada, ritam dana, uvjete i metode 

rada djetetovim primarnim potrebama 

• pratiti i prikupljati podatke o realnoj djetetovoj 

potrebi za snom te usklađivati prema tome 

organizaciju, uvjete i metode rada s djecom u 

vrijeme dnevnog odmora 

• sudjelovati u pripremi djece za polazak u školu 

• organizirati sudjelovati u pripremi djece za 

zabavno-umjetničke i zdravstveno-rekreativne 

programe 

• sudjelovati u otkrivanju djece s posebnim 

potrebama i teškoćama u razvoju uz predlaganje 

dodatnih aktivnosti i sredstva za rad na razini 

skupine i individualno 

• sudjelovati u nabavci didaktičkog i potrošnog 

materijala kao i ostalih  sredstava potrebnih za rad  

u skupini i vrtiću 

• sudjelovati u estetskom uređenju materijalne 

sredine  

• sudjelovati u radu odgojiteljica u organizaciji 

predstava, estetskog uređenja vrtića te 

osmišljavanje zabavnih sadržaja na razini vrtića 

 

 

svibanj-lipanj 

te prema potrebi 

 

kontinuirano 

 

 

 

 

Organizacija 

događanja u i 

izvan vrtića 

sukladno 

epidemiološkim 

mjerama 

Ostvarivati neposredan kontakt s djecom radi 

obogaćivanja programa rada te povećanja broja i kakvoće 

zbivanja i situacija pogodnih da se zadovolje djetetove 

potrebe : 

kontinuirano 

tijekom godine 
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• rad s djecom da bi se zadovoljile djetetove 

aktualne potrebe, a u situaciji kada  tu potrebu nije 

u mogućnosti zadovoljiti odgojitelj 

• neposredno se uključivati u rad s djecom u 

složenijim aktivnostima prema potrebi i želji 

odgojitelja 

• rad s djecom na projektima skupina 

Pronalaziti rješenja da se poboljšaju uvjeti komunikacije 

djeteta i druge djece te djeteta i odraslih sudionika procesa 

kontinuirano 

tijekom godine 

Pratiti vođenje pedagoške dokumentacije te analizirati 

prilagodbu programa skupini djece ili pojedinom djetetu: 

• procjene pojedinih dijelova odgojno-obrazovnog 

procesa 

• prikupljanje i analiza podataka iz odgojiteljeve 

pedagoške dokumentacije 

kontinuirano 

tijekom godine 

 

2. 
RODITELJI 

ROKOVI 

PROVEDBE 

SATI 

 

Upoznati specifične roditeljske i obiteljske potrebe koje 

utječu na djetetove aktualne potrebe te ih prihvatiti pri 

ustroju svih elemenata  odgojnog procesa 

lipanj i 

kontinuirano 

tijekom godine 

12,5% 

 

ili 

 

5 sati 

tjedno 

Neposredno upoznati roditelje sa specifičnostima 

programa rada dječjeg vrtića i njegovom realizacijom 

putem roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora: 

• informirati nove roditelje o obilježjima 

institucionalnog odgoja te o posebnostima vrtića i 

skupine 

• informirati roditelje o uzrocima i obilježjima 

promjena izvršenih na razini vrtića, skupine 

• intenzivnije uključivati roditelje u neposredan 

odgojno-obrazovni proces kao ravnopravnog 

partnera koji svojim specifičnim znanjima i 

iskustvom može obogatiti život djeteta u vrtiću  

• pedagoški savjetodavni rad na aktualne teme 

• vođenje roditeljskih sastanaka na razini vrtića te na 

razini skupina u okviru pripreme za školu, odlazak 

u Grad mladih 

kontinuirano 

tijekom godine i 

ovisno o 

epidemiološkim 

mjerama 

(COVID 19) 

 

 

Stvarati uvjete za: roditeljske evaluacije primijenjenih 

vrtićkih programa, davati važnost roditeljskim stajalištima 

i procjenama, adekvatno djelovati u prihvaćanju 

roditeljskih prijedloga, informirati roditelje o rezultatima 

njihove evaluacije, uključivati roditelje u kreiranje i 

realizaciju dijela  programa rada s djecom 

 

svibanj 

prema potrebi  
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3. 
ODGOJITELJI 

ROKOVI 

PROVEDBE 

SATI 

 

Pomoć odgojitelju da prepozna i procijeni djetetove 

potrebe – pomoć u prikupljanju i obradi podataka 

dobivenih neposrednim promatranjem djeteta i podataka 

dobivenih od roditelja 

kontinuirano 

tijekom godine 

35% 

 

ili 

 

14 sati 

tjedno 

Pomoć odgojiteljima u planiranju odgojno-obrazovnog 

rada te kreiranju povoljnog vremenskog, materijalnog i 

prostornog konteksta za povoljan djetetov razvoj i 

optimalno zadovoljavanje njegovih potreba: 

• suradnja u pronalasku primjerenog modela 

organizacije dana 

• prijedlozi da se za realizaciju programa koriste 

raznovrsni prostori u vrtiću i izvan njega 

• suradnja u pronalasku primjerenog modela i 

poticaja za provođenje optimalnog dnevnog 

odmora djece 

• suradnja u osmišljavanju poticaja i materijalne 

sredine, bogate i stimulativne za dijete 

• pomoć odgojiteljima u izboru prikladnih sadržaja u 

skladu s uočenim potrebama, mogućnostima i 

interesima djeteta 

• senzibilizacija odgojitelja da koriste životna i 

konkretna zbivanja te aktualne događaje u radu s 

djecom te za situacijski pristup u kreiranju 

programa 

• pomoć odgojiteljima u radu na odabranim 

projektima skupina i projektima na nivou vrtića, u 

smislu osmišljavanja poticaja, izboru sadržaja, 

provođenju aktivnosti te evaluaciji postignutog 

• pomoć odgojiteljima u radu na pripremi djece za 

polazak u školu (osmišljavanje adekvatnih metoda 

i sadržaja rada) 

• koordinacija timova odgojitelja te timski rad s 

odgojiteljima na poticanju individualnog stručnog 

usavršavanja 

kontinuirano 

tijekom godine 

Potpora i pomoć odgojiteljima u evaluaciji i redefiniciji 

odgojno-obrazovnog procesa: 

• izrada instrumentarija za evaluaciju odgojnog 

djelovanja i provođenje samorefleksije   

• pomoć odgojiteljima u vođenju funkcionalne i 

racionalne pedagoške dokumentacije 

kontinuirano 

tijekom godine 

Potpora i pomoć odgojiteljima u interakciji s roditeljima i 

u obogaćivanju interakcije novim načinima i sadržajima 

komuniciranja: 

kontinuirano 

tijekom godine 
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• osvješćivati važnost djelovanja odgojitelja na 

dijete kroz interakcijski odnos s njegovim 

roditeljem 

• osvješćivati moguće  razlike u odgojnim 

postupcima obitelji i vrtića, o razlikama u 

obilježjima životnog prostora, kvaliteti odnosa i 

sustavu vrijednosti te o utjecaju tih razlika na 

djetetov razvoj 

• senzibilizirati odgojitelja za osiguravanje 

ostvarenja roditeljskog prava na sudjelovanje u 

programiranju, realizaciji i evaluaciji odgojno-

obrazovnog rada te nalaziti nove, suvremene 

oblike suradnje s roditeljima 

• osvješćivati odgojitelje za potrebu i važnost stalne 

prezentacije napretka djece, potvrde njihovog 

stručnog rada i popularizacije djelatnosti vrtića i 

struke među roditeljima 

• organizirati različita događanja i 

aktivnosti/posjete/izlete u i izvan vrtića sukladno 

epidemiološkoj situaciji vezano uz epidemiju 

COVID 19 

Doprinos razvoja odgojitelja kao osobe koja je: 

• prožeta svojom osobnošću zna, hoće i može 

stvarati toplo i poticajno ozračje u radu s djecom 

• svjesna svojih potreba i sebe same te spremna 

prihvatiti djecu i druge osobe onakve kakve one 

jesu 

• svjesna svojih kreativnih mogućnosti i spremna ih 

je usavršavati i primjenjivati u radu u svrhu 

kvalitetnijeg života djece i svih odraslih u vrtiću 

kontinuirano 

tijekom godine 

Pomoć odgojitelju u osvješćivanju važnosti stalnog 

spoznavanja razine vlastite odgojne prakse, odmaka od 

rutine i otvorenosti prema novinama 

kontinuirano 

tijekom godine 

Širenje stručnih spoznaja o potrebama djeteta, njegovom 

razvoju, učenju i komunikacijskim odnosima te prijenosu 

istih u neposredni odgojno-obrazovni rad 

kontinuirano 

tijekom godine 

Organizirati, osmišljavati i pratiti mentorski rad s 

odgojiteljima početnicima  te rad sa studentima Učiteljskih 

fakulteta  

kontinuirano 

tijekom godine 

Voditi dokumentaciju o radu s odgojiteljima: 

• upitnici, ankete, protokoli, fotografije 

• zapisnici s radnih dogovora, sastanaka planiranja 

• bilješke o individualnom konzultativnom ili 

savjetodavnom radu i dr. 

kontinuirano 

tijekom godine 
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Organizirati i osmišljavati suvremene i funkcionalne 

oblike provođenja stručnog usavršavanja odgojitelja u 

skladu s njihovim potrebama, afinitetima, mogućnostima 

kao i potrebama rada u skupini 

➔ organiziranje, vođenje i evaluiranje rada u okviru 

internog stručnog usavršavanja u DV-u: radionički rad  

kontinuirano 

tijekom godine 

 

4. 
RAZVOJNA DJELATNOST 

ROKOVI 

PROVEDBE 

SATI 

 

Suradnja u postavljanju i ostvarivanju osnovnih zadaća i 

poslova u  godišnjem planu i programu  

rujan 10% 

 

ili 

 

4 sata 

tjedno 

Utvrđivanje i usklađivanje pojedinačnih načina djelovanja 

stručnih suradnika radi integralnog utjecaja na djetetov 

razvoj 

rujan i 

kontinuirano  

Suradnja na usklađivanju plana i programa rada pedagoga 

s drugim članovima razvojne djelatnosti: 

• u funkciji osiguravanja uvjeta (stručnih, 

organizacijskih, materijalnih i sadržajnih) za 

provedbu odgojiteljskih programa rada 

• u provođenju timskog opserviranja djeteta s 

posebnim potrebama i TUR-om  

• u realizaciji projekata i/ili akcijskih istraživanja u 

dječjem vrtiću 

• u funkciji uključivanja odgojitelja u akcijska 

istraživanja i u projekte na razini vrtića te 

prezentiranja dostignuća istih 

• u funkciji planiranja i realiziranja odabranih 

projekata skupina 

kontinuirano 

tijekom godine 

Dogovori o pronalaženju zajedničke strategije djelovanja u 

odnosu prema aktualnim zbivanjima na razini vrtića i 

skupine 

kontinuirano 

tijekom godine 

Informiranje ostalih članove ST-a o važnim spoznajama sa 

stručnih skupova 

kontinuirano 

tijekom godine 

 

5. 
RAVNATELJ 

ROKOVI 

PROVEDBE 

SATI 

 

Suradnja u oživotvorenju radnih zadaća pojedinih 

djelatnika u vrtiću kako bi se osigurali uvjeti za nesmetanu 

provedbu odgojno-obrazovnog procesa 

kontinuirano 

tijekom godine 

5% 

 

ili 

 

Stručna podrška u poštivanju pedagoških načela 

organizacije rada vrtića u mikro i makro cjelini: 

• u ustrojstvu prostora za pojedinu skupinu 

kontinuirano 

tijekom godine 
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• u rasporedu dnevnih aktivnosti, kvalitete i 

kvantitete poticaja na razini skupine 

• u pripremi i vođenju radnih dogovora, SA-a i OV-

a 

2 sata 

tjedno 

Suradnja u realizaciji programa odgojno-obrazovnog rada 

koji se provode izvan neposrednog vrtićkog okruženja 

(predstave, posjete, izleti) 

kontinuirano 

tijekom godine 

Suradnja u rješavanju problemskih situacija nastalih zbog 

odstupanja od planiranog i očekivanog obavljanja zadaća 

ili zbog nepredviđenih događaja  kako bi se zadovoljile 

djetetove potrebe 

kontinuirano 

tijekom godine 

Stručna potpora u: 

• osmišljavanju proširenosti programa i sadržaja 

rada vrtića 

• osmišljavanju i provođenju novih oblika suradnje 

s roditeljima 

• osmišljavanju i provođenju suvremenih sadržaja i 

oblika permanentnog stručnog usavršavanja 

(osobnog i odgojnih djelatnika) 

• osmišljavanju i provođenju promidžbenih 

aktivnosti vrtića 

kontinuirano 

tijekom godine 

   

6. 
DRUŠTVO 

ROKOVI 

PROVEDBE 

SATI 

 

Suradnja kako bi se realizirali i obogatili postojeći 

programi rada s djecom te osmislili novi (sadržajno 

obogaćivanje života djeteta) 

kontinuirano 

tijekom godine 

5% 

 

ili 

 

2 sata 

tjedno 

Suradnja kako bi se društvo uputilo na potrebu poštovanja 

prava djeteta i njegove obitelji te u izradi zaštite djetetovih 

prava i njihovih ostvarivanja na odgovarajuće uvjete 

institucionalnog odgoja i obrazovanja 

kontinuirano 

tijekom godine 

Suradnja s ciljem stručnog usavršavanja odgojitelja i 

članova ST-a 

kontinuirano 

tijekom godine 

Surađivati s važnim čimbenicima kako bi se predstavile 

mogućnosti pedagogijske struke u promicanju rada u 

predškolskom odgoju i obrazovanju te aktualne potrebe i 

problemi predškolskih ustanova glede ostvarivanja 

kvalitetnih programa rada. 

kontinuirano 

tijekom godine 

 

7. 
OSTALI  ZAPOSLENICI 

ROKOVI 

PROVEDBE 

SATI 
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Upućivati ostale zaposlenike o pravovremenom 

izvršavanju zadaća vezanih za zadovoljavanje osnovnih 

potreba djece i uspješnoj komunikaciji s djecom i 

roditeljima, te  međusobno 

kontinuirano 

tijekom godine 

1,25% 

 

ili 

 

0,5 sati 

tjedno 

Pripremanje ostalih zaposlenika za uključenje u odgojno-

obrazovni proces (modeli zanimanja, značajna zbivanja i 

zajednička slavlja) 

kontinuirano 

tijekom godine 

Intervencije na planu problemskih situacija nastalih zbog 

odstupanja od planiranog obavljanja zadaća ostalih 

zaposlenika vrtića, kako bi se osigurali  uvjeti za 

realizaciju programa odgojno-obrazovnog rada 

kontinuirano 

tijekom godine 

 

8. 
OSTALI POSLOVI 

ROKOVI 

PROVEDBE 

SATI 

 

Individualno stručno usavršavanje - rad na osobnom 

stručnom usavršavanju: praćenje stručne literature i 

pedagoške periodike: 

kontinuirano 

tijekom godine 

10% 

 

ili 

 

4 sati 

tjedno 

Sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja koje 

organiziraju nadležne i stručne institucije 

prema ponudi 

Prezentiranje vlastitog rada te postignuća vrtića kao 

zajednice koja se razvija: 

o na stručno-znanstvenim skupovima i seminarima 

(individualno ili u okviru ST-a) 

o putem stručne periodike, lokalnih glasnika, weba 

 

Surađivanje s drugim ustanovama, u svrhu bogaćenja 

sadržajnog života djece osmišljavanje, ostvarivanja 

zadataka pripreme i odlaska djeteta u školu te poboljšanja 

didaktičke opremljenosti  

kontinuirano 

tijekom godine 

Različite forme sastanka s ciljem dekodiranja, analiziranja, 

valoriziranja i planiranja rada te unapređivanja odgojno-

obrazovne prakse 

kontinuirano 

tijekom godine 

Priprema za rad svakodnevno 

Ostali poslovi prema nalogu ravnatelja kontinuirano 

tijekom godine 

9. DNEVNI ODMOR 
 

6,25% ili 2,5 sata tjedno 
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8.3.2. Godišnji plan i program rada psihologinje za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

DIJETE           545 sati 

1. Praćenje psihofizičkog razvoja djeteta   320 

 

 

 • identifikacija djece s posebnim potrebama i teškoćama u 

razvoju tijekom vođenja inicijalnog razgovora te 

neposrednog opažanja u grupi i/ili ispitivanja 

psihodijagnostičkim sredstvima 

 

  40 

 

tijekom 

godine 

 • identifikacija djece s posebnim potrebama u socio-

emocionalnom razvoju  

 

  25 

 

tijekom 

godine 

 • praćenje procesa prilagodbe novoupisane djece tijekom  

• neposrednog opažanja u grupi 

 

  30 

9-10 

mj., 

tijekom 

god. 

 • ispitivanje spremnosti djece za školu (TSŠ,ŠN, LB, 

Goodenough, RTČ...) – pisanje mišljenja za djecu prema 

potrebi 

 

 

135 

 

09.-

06.mj. 

 • praćenje razvoja djece s rizičnim faktorima razvoja – 

neurorizična djeca, EPI… – tijekom neposrednog opažanja 

u grupi i/ili ispitivanja psihodijagnostičkim sredstvima 

 

  30 

 

tijekom 

godine 

 • praćenje razvoja djece koja žive u težim socijalnim i 

zdravstvenim prilikama tijekom neposrednog opažanja u 

grupi – pisanje mišljenja prema potrebi (CZSS...) 

 

  30 

 

tijekom 

godine 

 • identificiranje potencijalno darovite djece    30 tijekom 

godine 

 

2. Neposredan rad na zadovoljavanju posebnih potreba 

(individualno i u skupini) 

 

130 

 

 • ublažavanje poteškoća u prilagodbi 

 

 

20 

prema 

potrebi 

30 

 • procjena primjerenosti okoline djetetovim razvojnim 

mogućnostima i aktualnim potrebama 

 

10 

 

 • rad s djecom koja imaju posebne potrebe u kognitivnom, 

socio-emocionalnom razvoju 

 

40 

 

prema 

potrebi 
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 • rad s potencijalno darovitom djecom 60 tijekom 

godine 

 

3. Podrška provođenju programa poticanja osjetila    

75  

 

 • provođenje programa u dvorani i SDB  2 x 

tjedno 1 

grupa 

 

4. Preventivni programi 20  

 • radionice namijenjene prevenciji od zlostavljanja 

(provođenje CAP programa) 

12 Velja 

ča-

ožujak 

 

RODITELJI     320 sati 

1. Intervju s roditeljima novoprimljenog djeteta  50  Tijeko

m 

godine 

 

2. Individualni razgovori s roditeljima 

 

190  

 • otkrivanje djece s PP i TUR 30 tijekom 

god. 

 • savjetodavni rad   (ublažavanje i otklanjanje PP i TUR, 

odgoj djece...) 

 

50 

 

tijekom 

godine 

 • procjena zrelosti djece za školu, rezultati ispitivanja (i ev. 

preporuke o odgodi, ranijem upisu) 

 

40 

 

tijekom 

godine 

 • upućivanje na dodatna ispitivanja u specijalizirane 

ustanove 

 

10 

 

tijekom 

godine 

 • suradnja s obiteljima koje žive u težim socijalnim i 

zdravstvenim prilikama 

 

20 

 

tijekom 

godi 

ne 
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 • podrška roditeljima 20 tijekom 

godine 

 • informativni razgovori  20 tijekom 

godine 

 

3.  Roditeljski sastanci/ radionice 

 

 50  

 • Stručni aktivi: 

„Prilagodba djece na jaslice/vrtić“ 

„Kako ojačati dječji mozak“ 

„Praćenje perioda prilagodbe 

„Samoregulacija djeteta“ 

 „Važnost poticanja senzorne integracije za razvoj djeteta“ 

„Evaluacija programa poticanja osjetila i senzorne 

integracije“ 

«Priprema za školu» - roditeljski sastanci/ radionice  po 

objektima  

„CAP program prevencije zlostavljanja“ 

Radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ 

ZOOM predavanja :  

- Granice – zašto su važne? 

- Djeca i mediji 

- Samo se igra? 

   

  2 

  4 

  2 

  2 

  2 

  2 

  

 6 

  

 2 

 22 

   

   2 

   2 

   2 

 

rujan 

rujan, 

listopad 

studeni 

 

tijekom 

godine 

 

 

 

4. Sudjelovanje u izradi plakata i letaka za roditelje 

  

30  prema 

potrebi 

 

ODGAJATELJI    255 s 

   

1. Individualne konzultacije s odgajateljima 

 

  190  

 • informacije o prijemu novog djeteta    20 Tijekom 

godine 

 • informativni razgovori s ciljem otkrivanja djece s 

posebnim potrebama i teškoćama u razvoju 

 

  20 

 

Tijekom 

godine 

 • pomoć odgojitelju da prepozna i procijeni djetetove 

potrebe i način njihovog zadovoljavanja 

 

  20   
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Tijekom 

godine 

 • prenošenje stručnih spoznaja o razvoju, učenju, 

potrebama te načinima njihovog zadovoljavanja 

  

  25 

 

Tijekom 

godine 

 • podrška i pomoć u razvijanju stručnih kompetencija 

odgojitelja – evaluacija odgojne prakse te 

samoevaluacija, promišljanje o razini osobnog utjecaja 

te praćenje i primjena suvremenih spoznaja 

  

 30 

 

Tijekom 

godine 

 • upoznavanje odgojitelja s rezultatima opažanja, 

provođenja psihodijagnostičkih instrumenata te 

razgovora s roditeljima 

 

 25 

 

Tijekom 

godine 

 • savjetodavni rad na izboru zadataka i odgojnih 

postupaka za rad s djecom s posebnim potrebama 

• konzultacije i pripreme za individualne razgovore s 

roditelja 

• konzultacije i pripreme za roditeljske sastanke 

• ostalo prema potrebi 

 

 

 

 

 

 30 

 

 

Tijekom 

godine 

 • pomoć i potpora odgojiteljima u evaluaciji odgojno-

obrazovnog procesa i planiranju zadataka 

 

 

 20 

 

Tijekom 

godine 

 

2.  Zajednički radni dogovori, aktivi, vijeća   38  

 • sudjelovanje na Odgajateljskim vijećima, stručnim 

dogovorima, aktivima 

  10 Tijekom 

godine 

 • Vođenje internih stručnih aktiva  

-"Kako olakšati prilagodbu djece na jaslice" 

- „Kako ojačati dječji mozak“ 

- "Praćenje procesa prilagodbe" 

  "Samoregulacija u ranoj dobi" 

• RESCUR program jačanja otpornosti 

• CAP program prevencije zlostavljanja 

            Pravilo donjeg rublja 

            Spolni razvoj djece 

Sudjelovanje u stručnim aktivima  

   

   2 

 12 

   2 

 

  6 

  2 

 

 

  4 

 

rujan 

rujan, 

listopad 

studeni 

 

tijekom 

godine 

tijekom 

godine 

tijekom 

godine 
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3. Antistres radionice  12 Tijekom 

godine 

  

4. Rad s odgojiteljima pripravnicima, dodatnim odgojiteljima   10 Tijekom 

godine 

      

STRUČNI TIM    205 sati 

1. Zajednički dogovori, sastanci, individualne konzultacije 200  

 • sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa 

Vrtića, kurikuluma 

  20 Rujan 

 • sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća Vrtića 40 lipanj, 

srpanj 

 • sudjelovanje u organizaciji rada u cilju poboljšanja 

kvalitete življenja djece i odraslih u vrtiću: 

• a) formiranje odgojnih s skupina  

• b) raspoređivanju odgojno-obrazovnih djelatnika 

• c) organizaciji života i rada u odgojnim skupinama 

 

40 

 

svibanj, 

lipanj, 

prema 

potrebi 

 • radni dogovori stručnog tima (i ravnatelja)  45 tjedno 

 • stručna suradnja sa stručnim suradnicima – 

pedagogom, defektologom, logopedom i zdr. 

voditeljem 

 

 40 

 

tijekom 

godine 

 • sudjelovanje u kreiranju promjena s ciljem 

unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa u skladu sa 

suvremenim spoznajama iz područja psihologije 

 

 20 

tijekom 

godine 

 
  

PSIHOLOG     338  sati 
1.  Izrada planova, izvješća, analiza, evidencija 140  

 • izrada Godišnjeg plana i programa rada psihologa    5  rujan 

 • vođenje dnevnog plana psihologa  30 Kontinu

irano 

 • izrada analiza praćenja razvoja djece prema planu  

 20 

 

5.-6. 

Mjesec 

 • vođenje Individualnih dosjea za djecu s posebnim 

potrebama i teškoćama u razvoju, izrada IOOP-a, 

pisanje mišljenja za djecu 

 

 40 

Kontinu

irano 
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 • izrada Godišnjeg izvješća psihologa  20 7.-8. 

Mjesec 

 • vođenje evidencije o realiziranim zadaćama  25 Tjedno 

 

2.  Stručno usavršavanje psihologa 130  

 • praćenje aktualne stručne literature (o djeci s 

teškoćama u razvoju i posebnim potrebama, pripremi 

za školu, predčitačkim vještinama, istraživanjima iz 

područja neuroznanosti ...) 

  

Kontinu

irano 

 • kolektivno stručno usavršavanje u organizaciji 

Ministarstva prosvjete, Agencije za odgoj i 

obrazovanje, Gradskog ureda, Hrvatskog psihološkog 

društva, Hrvatske psihološke komore, Filozofskog 

fakulteta itd. 

• ostali seminari, predavanja, sastanci i sl. 

  

 

tijekom 

godine 

 

3. Priprema psihologa za 48  

 • Interne stručne aktive 

• Radionice 

• Provođenje posebnog programa 

 

40 Tijekom 

godine 

 

 • Individualne konzultacije s odgajateljima    8 Tijekom 

godine 

 

4. Izrada različitih instrumenata za praćenje, anketa, 

upitnika, tablica i sl. za djecu, roditelje, odgojitelje 

 

20 

prema 

potrebi 

 

SURADNICI IZVAN VRTIĆA   35 sati 

 

1. 

 Savjetnici za predškolski odgoj Ministarstva prosvjete i 

Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradskog ureda 

 

6 

 

prema 

potrebi 

 

2.  

 

Stručni suradnici ostalih dječjih vrtića 

 

4 

 

tijekom 

godine 
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3.  

Specijalizirane ustanove za djecu s posebnim potrebama i 

teškoćama u razvoju: SUVAG, Goljak, Klaićeva, Komisija za 

upis djece u O.Š. 

 

8 

 

prema 

potrebi 

 

4.  

 

Centar za socijalnu skrb 

 

4 

 

tijekom 

godine   

 

5. 

 

Organizatori kraćih programa u DV «Utrina» 

 

2 

 

prema 

potrebi 

 

6.  

 

Osnovna škola «Mladost» 

 

3 

 

4 – 6 

mjesec 

 

 

8.  

 

Specijalizirane trgovine didaktike, stručne literature 

 

8 

 

prema 

potrebi 

 

   

   OSTALI POSLOVI     70 sati 

 

1.  

Rad u knjižnici    8 tijekom 

godine 

2.  Vođenje sustava evidencije djece  42 tijekom 

godine 

3. Rad u svojstvu povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika  10 prema 

potrebi 

4. Ostali poslovi po nalogu ravnatelja  10 prema 

potrebi 

       

UKUPNO 1768 SATI 

      

U skladu s epidemiološkom situacijom uzrokovanom virusom COVID 19 rad stručnog 

suradnika – psihologa provodit će se prema preporukama Hrvatskog Zavoda za javno 

zdravstvo.  

 Rad s djecom,  suradnja sa sustručnjacima i roditeljima odvijat će se uz 

poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. 
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8.3.3. Godišnji plan i program rada logopedice za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

Rad stručnog suradnika logopeda sastoji se od neposrednog rada, ostalih poslova i 

dnevnog odmora. Neposredni rad podrazumijeva aktivno uključivanje stručnog 

suradnika u odgojno-obrazovni proces, a ostvaruje se u odnosu na djecu, odgojitelje i 

roditelje. Ostali poslovi ostvaruju se u ustanovi i izvan nje, a podrazumijevanju suradnju 

s ravnateljicom i stručnim timom, izradu pripreme za individualni rad s djecom, vođenje 

dokumentacije, ostale administrativne poslove, stručno usavršavanje i dr.  

 

SASTAVNICE 

RADA  

GODIŠNJA 

SATNICA 

1. Neposredni rad  1300 sati 

2. Ostali poslovi  650 sati 

3. Dnevni odmor 130 sati 

UKUPNO 2016 sati 

 
 

NEPOSREDNI RAD U ODNOSU NA DJECU 

Neposredni rad s djecom logoped ostvaruje tako što opservira, procjenjuje i prati razvoj 

područja komunikacije, jezika, govora i glasa kod djece, a prema potrebi i mogućnostima 

i uključuje u logopedsku terapiju. Logoped opservaciju i praćenje provodi u skupini, dok 

procjenu i terapiju provodi individualno, a sve u svrhu prevencije, otkrivanja, praćenja, 

ublažavanja i otklanjanja uočenih odstupanja, teškoća i poremećaja te savjetovanja 

okoline. U centralnom objektu Maretićeva logoped individualni rad s djecom provodi u 

svojoj sobi. U područnom objektu Balotin logoped individualni rad s djecom provodi u 

zajedničkoj sobi stručnog tima. U područnom objektu Katićev logoped nema osiguran 

prostor za individualni rad s djecom, stoga se neposredni rad s djecom ostvaruje u 

skupinama. Ukoliko se tijekom pedagoške godine osigura adekvatan prostor za 

individualni rad s djecom, logoped će ga u njemu provoditi.  
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 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI RAZDOBLJE 

1. 
Prevencija, otkrivanje i praćenje djece s teškoćama u razvoju 

(TUR-om) i one s rizikom nastanka TUR-a 
tijekom godine 

a) Procjena komunikacijskog i jezično-govorno-glasovnog statusa 

tijekom provođenja inicijalnih razgovora 

6-8. mjesec, 

tijekom godine 

b) 
Procjena djece s indikacijom za komunikacijske i jezično-govorno-

glasovne teškoće  tijekom godine 

c) 
Procjena predvještina čitanja, pisanja i računanja u školskih 

obveznika 

9.-10. mjesec, 

tijekom godine 

d) 

Opservacija komunikacijskog i jezično-govorno-glasovnog razvoja 

djece s odstupanjima u komunikacijskom i jezično-govorno-

glasovnom razvoju 

tijekom godine 

e) 

Procjena djece s već uočenim i/ili dijagnosticiranim 

komunikacijskim i/ili jezično-govorno-glasovnim teškoćama i 

uspostavljanje suradnje sa specijaliziranim ustanovama  

tijekom godine 

2. 
Pružanje podrške razvoju kompetencija djece s TUR-om, 

primjerene njihovim individualnim razvojnim karakteristikama 
tijekom godine 

a) Radni dogovori s odgojiteljima, u cilju zadovoljavanja potreba djece tijekom godine 

b) 
Izrada i prilagodba individualiziranih odgojno-obrazovnih programa 

(IOOP-a) 

10. – 11. mjesec, 

tijekom godine 

3. 

Logopedska terapija djece s komunikacijskim i jezično- 

-govorno-glasovnim teškoćama  

tijekom godine 

a) 
Osmišljavanje, priprema i provođenje individualne i/ili grupne 

logopedske terapije djece 
tijekom godine 

b) Priprema materijala za logopedsku terapiju djece tijekom godine 

4. Vođenje logopedske dokumentacije tijekom godine 
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a) 
Izrada dosjea i vođenje dokumentacije o provedenoj procjeni te 

tijeku opservacije i terapije djece 

tijekom godine 

b) Pisanje logopedskog mišljenja, po potrebi tijekom godine 

 

 

NEPOSREDNI RAD U ODNOSU NA RODITELJE 

Neposredni rad s roditeljima logoped ostvaruje putem svakodnevnih, ad hoc razgovora, 

kao i unaprijed dogovorenih individualnih razgovora, te u sklopu roditeljskih sastanaka. 

Kontakt s roditeljima ostvaruje se uživo, telefonski i/ili putem emaila.  

 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI RAZDOBLJE 

1.  Inicijalni intervjui s roditeljima novoupisane djece 6.-8. mjesec, tijekom godine 

2. Individualni razgovori s roditeljima Tijekom godine 

a) Prikupljanje podataka o osobnoj i obiteljskoj anamnezi 

djeteta s TUR-om 
Tijekom godine 

b) Interpretacija logopedskih nalaza i mišljenja Tijekom godine 

c) Dogovor o provođenju logopedske terapije Tijekom godine 

d) Davanje uputa roditeljima za rad s djetetom kod kuće Tijekom godine 

e) Izvještavanje roditelja o tijeku logopedske terapije i 

djetetovom napretku 

Tijekom godine 

f) Upoznavanje roditelja s opservacijom i 

individualiziranim odgojno-obrazovnim programom za 

dijete 

Tijekom godine 

g) Upućivanje djece s komunikacijskim, jezično-govornim 

teškoćama i poremećajima glasa na specijalističke 

preglede, dijagnostiku i tretman izvan dječjeg vrtića 

Tijekom godine 

3. Savjetodavni i edukativni rad s roditeljima Tijekom godine 
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a) Priprema i sudjelovanje na roditeljskim sastancima Tijekom godine 

b) Savjetovanje roditelja o načinima poticanja 

komunikacijskog i jezično-govornog razvoja kroz 

individualne razgovore 

Tijekom godine 

c) Suradnja s roditeljima djece koja pohađaju vježbe u 

specijaliziranim ustanovama s ciljem praćenja tijeka i 

rezultata vježbi te pružanja odgovarajuće podrške 

djetetu s obzirom na njegove potrebe 

Tijekom godine 

 

NEPOSREDNI RAD U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

Rad logopeda s odgojiteljima odvija se u individualnom i grupnom obliku. Najčešći oblik 

rada je individualni prijenos informacija i savjetovanje za pojedino dijete. Oblik rada, kao 

i suradnja s odgojiteljima, uvjetovani su teškoćama i osobitostima pojedinog djeteta, kao 

i sastavom djece unutar skupine. Grupni oblik rada odnosi se na održavanje stručnih 

aktiva tijekom godine.  

 

 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI RAZDOBLJE 

1. Edukacija odgojitelja u prepoznavanju 

komunikacijskih i jezično-govornih teškoća te 

načinima poticanja komunikacijskog i jezično-

govornog razvoja 

Tijekom godine 

a) Pomoć odgojiteljima u procjenjivanju potreba djece Tijekom godine 

b) Priprema i provođenje internih stručnih aktiva  Tijekom godine 

c) Savjetodavni rad s odgojiteljima djece s komunikacijskim 

teškoćama 

Tijekom godine 

2. Doprinos stručnoj kompetenciji odgojitelja  Tijekom godine 

a) Pomoć u izradi individualiziranih odgojno-obrazovnih 

programa za rad s djecom s teškoćama 

10. - 11. mjesec 

b) Upućivanje na odgovarajuću stručnu literaturu Tijekom godine 
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3. Individualni razgovori s odgojiteljima Tijekom godine 

a) Prijenos informacija odgojiteljima o svakom 

novoprimljenom djetetu, osobito o djetetu s teškoćama u 

razvoju 

9. mjesec 

Tijekom godine 

b) Prikupljanje informacija od odgojitelja o djeci i 

obavještavanje o rezultatima provedenih  trijažnih i/ili 

dijagnostičkih ispitivanja i terapijskom radu s djetetom 

Tijekom godine 

c) Davanje smjernica odgojiteljima u odnosu na dijete s 

jezično-govornim i/ili komunikacijskim teškoćama 

10.-12. mjesec 

Tijekom godine 

d) Planiranje sadržaja i aktivnosti za poticanje jezično-

govornog razvoja, predvještina čitanja, pisanja i 

računanja 

Tijekom godine 

4. Interni stručni aktivi Tijekom godine  

a) Priprema i održavanje stručnih predavanja s relevantnim 

temama  

Tijekom godine 

b) Vođenje zapisnika održanih stručnih predavanja Tijekom godine 

   

RAD LOGOPEDA U DRUŠTVENOM OKRUŽENJU 
 

 

 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI RAZDOBLJE 

1. Povezivanje i suradnja sa stručnim i 

specijaliziranim ustanovama 

Tijekom godine 

a) Obrada podataka iz djetetove medicinske 

dokumentacije 

Tijekom godine 

b) Razmjena informacija o dijagnostici i tretmanu 

djeteta 

Tijekom godine 

c) Uključivanje individualnog tretmana djeteta iz 

specijalizirane ustanove u program rada odgojne 

skupine (upute za individualizirani rad) 

Tijekom godine 

2.  Suradnja s logopedima iz drugih dječjih vrtića Tijekom godine 
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STRUČNO USAVRŠAVANJE LOGOPEDA 
 

 

 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI RAZDOBLJE 

1. Razvijanje i dograđivanje osobnih i 

profesionalnih kompetencija 

Tijekom godine 

a) Sudjelovanje u radu Sekcije predškolskih 

logopeda, Hrvatskog logopedskog društva, 

seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i 

obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

sporta, kongresima, simpozijima i edukacijama 

Tijekom godine 

b) Praćenje stručne i znanstvene literature te 

informiranje ostalih članova stručnog tima o 

relevantnim saznanjima sa stručnih skupova 

Tijekom godine      

 

RAD LOGOPEDA U SKLOPU STRUČNOG TIMA 
 

 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI RAZDOBLJE 

1. Izrada izvješća Tijekom godine 

a) Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada vrtića  9. mjesec 

b) Izrada godišnjeg plana i programa rada logopeda 9. mjesec 

c) Suradnja u praćenju i vrednovanju rezultata rada vrtića te u 

izradi godišnjeg izvješća vrtića 

Tijekom godine 

8.-9. mjesec 

d) Vrednovanje rezultata rada logopeda i izrada godišnjeg 

izvješća logopeda 

Tijekom godine 

8.-9. mjesec 

2. Sudjelovanje u kreiranju promjena u cilju unapređivanja 

odgojno-obrazovnog procesa 

Tijekom godine 

3. Priprema i realizacija sastanaka stručnog tima Tijekom godine 

4. Sudjelovanje u prijemu novoupisane djece  Tijekom godine 

a) Suradnja s drugim stručnjacima vrtića u provedbi inicijalnih 

intervjua  

6.-8. mjesec 

Tijekom godine 

b) Organiziranje uvjeta za prijem djece s komunikacijskim i 

jezično-govornim te drugim razvojnim teškoćama 

Tijekom godine 

5. Promicanje rada Tijekom godine 
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a) Suradnja i savjetovanje članova stručnog tima vrtića o 

problematici rada s djecom s komunikacijskim i jezično-

govornim teškoćama 

Tijekom godine 

b) Promicanje stručno-znanstvenog rada iz područja 

logopedije 

Tijekom godine 

 

OSTALI POSLOVI 
 

 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI RAZDOBLJE 

1. Usklađeno djelovanje i ponašanje zaposlenika u 

funkciji zadovoljavanja potreba djeteta 

Tijekom godine 

a) Sudjelovanje u značajnim događajima i prezentiranju 

djelatnosti dječjeg vrtića 

Tijekom godine 

b) Stručna podrška kod pojedinih problemskih situacija u 

dječjem vrtiću  

Tijekom godine 

c) Interveniranje u problemskim situacijama kod 

integracije djece s teškoćama 

Tijekom godine 

d) Poslovi po nalogu ravnatelja Tijekom godine 
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8.3.4. Godišnji plan i program rada edukacijske rehabilitatorice za pedagošku godinu 

2021./2022. 

DIJETE (645 sati)         

1. Rano otkrivanje posebnih potreba odnosno teškoća u 
razvoju 

300 
 

 

 • procjena razvojnog statusa djeteta i djeteta s 
teškoćama prilikom upisa prema protokolu za 
intervju 

 

20 
5-8 mj. 
tijekom 
godine 

 • trijaža/identifikacija djece s posebnim potrebama 
u psihomotornom razvoju tijekom neposrednog 
opažanja u grupi i/ili procjenom kroz edukacijsko 
rehabilitacijsku dijagnostiku 

 

50 

 

tijekom 

godine 

 • planiranje odgojno-obrazovnog procesa i 
kreiranje individualnog i individualiziranog 
programa rada 

 

40 

 

tijekom 

godine 

 • praćenje procesa prilagodbe novoupisane djece 
tijekom neposrednog opažanja u grupi 

 

40 
9-10 
mj., 
tijekom 
god. 

 • procjena spremnosti djece za školu  –  pisanje 
mišljenja za djecu prema potrebi 

 

50 

 

11.-

01.mj. 

 • praćenje razvoja neurorizične djece – tijekom 
neposrednog opažanja u grupi i/ili procjenom 
edukacijsko rehabilitacijskom dijagnostikom 

 

20 

 

tijekom 

godine 

 • stvaranje uvjeta za uključivanje djece u posebne i 
redovite programe dječjeg vrtića 

 

20 

 

tijekom 

godine 

 • identifikacija i izrada senzoričkog profila djece 
uključene u program poticanja senzorne 
integracije za djecu jasličke dobi I ostale djece 

 

60 
Prema 
potrebi 

 

2. Neposredan rad na zadovoljavanju posebnih potreba 
(individualno i u skupini) 

345  

 • ublažavanaje poteškoća u prilagodbi 10 prema 
potrebi 

 • izrada individualnog programa za djecu uključenu 
u edukacijsko rehabilitacijski tretman 

20 10. mj 

 • provođenje edukacijsko rehabilitacijskog 
tretmana kod djece koja imaju potrebu za 
poticanjem u spoznajnom, motoričkom, socio-
emoc. razvoju i razvoju rutina 

 

120 

 

 

prema 

potrebi 
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 • poticanje cjelokupnog psihomotornog razvoja 
kroz neposredni rad u skupini 

65 tijekom 
godine 

 • priprema I provedba programa poticanja 
senzorne integracije za djecu jasličke dobi u 
dvorani 

130 2 x tjedno 
x  1 
skupina 

 

RODITELJI (240) 

1. Intervju s roditeljima novoprimljenog djeteta 20 6-7 mj., 
tijekom 
godine 

 

2. Individualni razgovori/ konzultacije s roditeljima 
 

110  

 • otkrivanje djece s  TUR 30 tijekom 
godine 

 • savjetodavni rad na ublažavanju i otklanjanju  TUR 20 tijekom 
godine 

 • upućivanje na dodatna ispitivanja u specijalizirane 
ustanove 

10 tijekom 
godine 

 • konzultacije za djecu koja pohađaju program 
poticanja senzorne integracije za djecu jasličke 
dobi 

40 tijekom 
godine 

 • prikaz rezultata rada i postignuća djece uključena u 
defektološki tretman 

10  

 

 

3.  Roditeljski sastanci/ radionice 
 

95  

 • sudjelovanje edukacijskog rehabilitatora u 
tematskim predavanjima/aktivima: 

  
 
„Priprema za školu“ - grupni roditeljski sastanci   
predškolskih odgojnih grupa 
Radionice na temu poticanja grafomotorike i 
vizuomotorne koordinacije 
Roditeljski sastanci na temu senzorne integracije  
Tematska predavanja u okviru „Savjetovališta za 
roditelje“ 

 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

 

 

10.-11. 

mj. 

 

10.-11. 

mj. 

 

tijekom 

godine 

tijekom 

godine 
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 • sudjelovanje edukacijskog rehabilitatora u 
radionicama za djecu i roditelje  

10 tijekom 
godine 

 • sudjelovanje edukacijskog rehabilitatora u on line 
radionicama  za roditelje  Centra - Rastimo zajedno 
(i priprema za radionice) 

55 tijekom 

godine 

 • prisustvoanje zajedničkim susretima s djecom na 
kraju pedagoške godine  

 

6 

 

5 i 6 mj. 

 

4. Sudjelovanje u izradi plakata i letaka za roditelje 
  

15 prema 
potrebi 

 

ODGOJITELJI (185) 

1. Individualne konzultacije s odgojiteljima 
 

95  

 • informacije o prijemu novog djeteta 15 9 mj. I 
prema 
potrebi 
tijekom 
godine 

 • informativni razgovori s ciljem otkrivanja djece s 
posebnim potrebama i teškoćama u razvoju 

 

 

30 

prema 
potrebi 

 • konzultacije vezano uz provedbu IOOP-a početak 
godine 

 • savjetodavni rad na izboru zadataka i odgojnih 
postupaka za rad s djecom s posebnim potrebama 

• konzultacije i pripreme za individualne razgovore s 
roditeljima 

• konzultacije i pripreme za roditeljske sastanke 

• savjetodavni rad za dodatne odgojitelje 

• ostalo prema potrebi 

 

 

 

50 

 

 

tijekom 

godine 

 

2.  Zajednički radni dogovori, aktivi, vijeća 70  

 • sudjelovanje na Odgojiteljskim vijećima 20 tijekom 
godine 

 • sudjelovanje na sastancima stručnog tima 20 tijekom  
godine 

 • sudjelovanje na internim stručnim aktivima na 
temu „Poticanje motoričkog razvoja putem rutina” 

 

20 

 

tijekom 

godine 
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 • sudjelovanje u provedbi projekta RESCURE: „Na 
valovima“  kurikul otpornosti za predškolsku i 
osnovnoškolsku dob 

 

10 

 

tijekom 

godine 

 

3.   Uvid u odgojno-obrazovni rad s ciljem praćenja 
humanističko-razvojne koncepcije predškolskog odgoja 

 

20 

 

prema 

potrebi 

 

STRUČNI TIM (150) 

1. Zajednički dogovori, sastanci, individualne konzultacije 150  

 • sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa 
Vrtića 

10 9. mj. 

 • sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća Vrtića 10 7. mj. 

 • sudjelovanje pri formiranju odgojnih skupina i 
izboru odgojitelja 

 

10 

 

9. mj. 

 • sudjelovanje na sjednicama stručnog tima i 
ravnatelja 

50 tjedno 

 • stručna suradnja sa stručnim suradnicima – 
pedagogom, psihologom, logopedom i zdr. 
voditeljem 

 

70 

 

tijekom 

godine 

                                        

EDUKACIJSKI REHABILITATOR (365) 

1.  Izrada planova, izvješća, analiza, evidencija 145  

 • izrada Godišnjeg plana i programa rada 
edukacijskog rehabilitatora 

8 9. mj. 

 • vođenje dnevnog plana edukacijskog 
rehabilitatora 

22 tjedno ½ 
sata 

 • izrada analiza praćenja razvoja djece prema 
planu 

 

20 

 

5.-6. mjesec 

 • vođenje Individualnih dosjea za djecu s 
teškoćama u razvoju 

 

40 
kontinuirano 

 • izrada Godišnjeg izvješća edukacijskog 
rehabilitatora 

15 7.-8. mjesec 

 • vođenje evidencije o realiziranim zadaćama 40 tjedno 

 

2.  Stručno usavršavanje edukacijskog rehabilitatora 145  

 • praćenje aktualne stručne literature (o djeci s 
teškoćama u razvoju i posebnim potrebama, 
pripremi za školu, spoznajnom razvoju, 

 

55 
tijekom 
godine 
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potpomognutoj komunikaciji, senzornoj 
integraciji, mentalnom zdravlju djece, 
savjetovanju roditelja ...) 

 • kolektivno stručno usavršavanje u organizaciji 
MOO, Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradskog 
ureda za odgoj i obrazovanje, ERF-a, Filozofskog 
fakulteta itd. 

• ostali seminari, predavanja, sastanci i sl. 

    

    90 
tijekom 
godine 

 • edukacija iz dječje i adolescentne psihoterapije  

    

tijekom 

godine 

 

3. Priprema edukacijskog rehabilitatora za 65  

 •  Interne stručne aktive 

•  Timove 

40 tijekom 
godine 

 •  Individualne konzultacije s odgajateljima  15 tijekom 
godine 

 • Tematske roditeljske sastanke 10 tijekom 
godine 

 

4. Izrada različitih instrumenata za praćenje, anketa, 
upitnika, tablica i sl. za djecu, roditelje, odg. 

 

10 

 

prema 

potrebi 

 

SURADNICI IZVAN VRTIĆA (55) 

1. Savjetnici za predškolski odgoj Ministarstva odgoja i 
obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje, GU 

3  

prema 

potrebi 

 
2.  

 

Stručni suradnici ostalih dječjih vrtića 

 

20 

 

prema 

potrebi 

3.  Specijalizirane ustanove za djecu s posebnim potrebama i 
teškoćama u razvoju: SUVAG, Specijalna bolnica za djecu s 
neurorazvojnim i motoričkim smetnjama „Goljak“, 
Klaićeva, Komisija za upis djece u O.Š., Centar za 
rehabilitaciju ERF-a,  
Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ 

 

 

14 

 

prema 

potrebi 

 
4.  

 

Centar za socijalnu skrb Novi Zagreb 

 

4 

 

prema 

potrebi 
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5.  

 

Osnovna škola „Mladost“ 

 

4 

 

4 – 6 

mjesec 

 
6.  

 

Specijalizirane trgovine didaktike, stručne literature 

 

4 

 

prema 

potrebi 

 
7. 

 

Centar za cjeloživotno obrazovanje ERF 

 

6 

 

prema 

potrebi 

 

OSTALI POSLOVI (120) 

1.  Vođenje sustava evidencije djece 100 tijekom 
godine 

2.  Ostalo  20 prema 
potrebi 

                                                                

                                                              UKUPNO  1760 SATI 

S obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom COVID 19 kad 

god je to moguće konzultacije i sastanci odvijat će se online. Također će se rad s djecom 

i suradnja sa sustručnjacima odvijati poštujući sve propisane epidemiološke mjere. 

Ukoliko nastupe promjene u epidemiološkoj situaciji rad će se odvijati kao i prethodnih 

godina. 
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8.3.5. Godišnji plan i program rada zdravstvene voditeljice za pedagošku godinu 

2021./2022. 

 

Plan rada sadrži zadaće u odnosu na: 

 

❖ Očuvanje i unapređenje zdravlja i integriteta djece i zaposlenika, posebno djece 

s posebnim zdravstvenim potrebama i poteškoćama 

❖ Jačanje kompetencija odgojitelja, ostalih zaposlenika vrtića i djece u  

prepoznavanju hitnih stanja i bolesti, te pružanju prve pomoći i samo pomoći 

❖ Rad na zaštiti, samozaštiti i samo pomoći kod hitnih stanja i bolesti 

❖ Stručno i kontinuirano planiranje i provođenje pravilne - zdrave prehrane s 

naglaskom na usvajanje zdravog načina življenja od najranije dobi 

❖ Zdravstvenu edukaciju i trening vještina u odnosu na; odgojitelje, djecu, 

roditelje, stručnih suradnika i tehničkog osoblja 

❖ Jačanje kompetencija i potpore roditeljima u prepoznavanju bolesti i drugih 

stanja, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja (bolest, prehrana, P.P. i dr…) 

❖ Suradnju i partnerski odnos s odgojiteljima, roditeljima i društvenom 

zajednicom 

 

Sadržaji rada odnose se na: 

 

     1. Dijete 

2. Odgojitelja 

3. Roditelja 

4. Stručno razvojnu službu 

5. Tehničko osoblje vrtića 

6. Širu društvenu zajednicu 

7. Vođenje obvezne sanitarno-zdravstvene dokumentacije 

8. Ostale poslove 

 

Strategija djelovanja  u radu: 

Stvaranje uvjeta za unaprjeđenje zdravlja, osnaživanje zaposlenika, djece i roditelja u 

stvaranju temelja i provedbi zdravih stilova života, timski rad. 

 

Evaluacija rada: 

Praćenje i dokumentiranje 

 

Ishodi: 

Bolja skrb za djecu i zaposlenike. Veće i jače kompetencije djece, odgojitelja i roditelja 
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Ciljne skupine: 

Djeca svih dobnih skupina, prema potrebi izrada individualiziranih zdravstvenih 

planova. Bolja skrb za zaposlenike i okruženje.  

 

Bitna zadaća vrtića je: 

 

Rad na razvoju i unaprjeđenje komunikacijskih vještina na svim razinama: 

▪ Odgojitelj 

▪ Zaposlenici vrtića 

▪ Dijete 

▪ Roditelj 

▪ Šira društvena zajednica 

 

 

Rad će se provoditi s ciljem: 

➢ Očuvanja i unapređenja zdravlja i sigurnosti djece, s posebnim naglaskom na 

djecu s posebnim potrebama i poteškoćama. Rad se odnosi i na  zaposlenike a 

djelovati će se kroz sve segmente života i rada u vrtiću. Svakodnevno provođenje 

tjelesnih aktivnosti, uvođenje novih namirnica u prehranu, njihovo pripremanje i 

konzumiranje, nadoknadu tekućine, poboljšanje higijenskog standarda vrtića, 

zdravstvenu edukaciju, primjerenu komunikaciju na svim razinama te jačanje 

kompetencija svih u procesu.  

 

➢ Zdravstveni odgoj - Zdravi stilovi življenja: 

         prehrana, tjelesne aktivnosti, kretanje/sport, zdravstvena edukacija 

- stvaranje uvjeta za sigurno i zdravo odrastanje i življenje u vrtiću 

-  unaprjeđivanje zdravlja i prehrane djece  

-   rad na usvajanju novih preferencija, namirnica i jela 

-  pravilnih/pozitivnih prehrambenih navika od najranije dobi djece 

          -  senzibiliziranje i poticanje roditelja da i u obitelji daju prednost  

             namirnicama i jelima po uzoru na vrtić 

          - rad na samostalnosti i samoposluživanju - uporaba  primjerenog pribora  

         - kultura prehrane djece – ozračje blagovanja – estetski izgled jela i stola  

 

➢ timski rad na sigurnom, poticajnom  i zdravom okruženju u kojem će dijete 

       biti sigurno i zaštićeno od ozljeda i bolesti, a koje će svojim sadržajima 

      pozitivno utjecati na djetetov cjelovit rast i razvoj 

 

➢ prepoznavanje, uvažavanje i zadovoljavanje primarnih potreba djece, s 

posebnim naglaskom na zdrav način življenja – razvoj zdravih navika         

(pravilna - zdrava prehrana, odmor, tjelovježba, boravak na zraku) 
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➢ prepoznavanje, uvažavanje i zadovoljavanje posebnih potreba djece, kroz 

suradnju, osiguranje posebnih uvjeta rada i programe djelovanja 

➢ provoditi zdravstvenu edukaciju; djece, odgojitelja, roditelja i tehničkog 

osoblja s ciljem očuvanja i unaprjeđenja zdravlja djece i odraslih i očuvanja 

okoliša 

➢ provoditi zdravstvenu edukaciju svih uključenih u proces nabave, skladištenja, 

pripreme i distribucije namirnica i gotove hrane te provođenje sanitarno – 

higijenskih postupaka i mjera s posebnim naglaskom na provođenje i usvajanje 

svih elemenata HACCP – sustava ( higijenski minimum). 

➢ provoditi preventivne programe kroz zdravstveni odgoj kao sastavni dio   

odgojno-obrazovnog procesa (očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, kulturno – 

higijenske navike, posjete djece u ordinaciji liječnika pedijatra i stomatologa i 

istih stručnjaka u vrtiću ) 

➢ utjecaj nepravilne prehrane na dijete i njegovo zdravlje trenutno, ali i u  

     odrasloj dobi (razvoj/porast debljine i pretilosti, ostalih kroničnih nezaraznih  

     bolesti, te psihosocijalnih poteškoća…) 

➢ utjecaj kretanja i tjelovježbe na cjelokupan psihofizički razvoj i usvajanje 

zdravih stilova življenja - prevencija bolesti u djetinjstvu i izravan utjecaj na 

kvalitetu življenja tijekom života 

➢ obilježavanje svih važnih datuma s djecom, zaposlenicima i roditeljima, a koji 

su vezani za zdravlje, prehranu i higijenu, te potiču i promiču «zdrave načine 

življenja» (Dan za zdrave zube, Svjetski dan školskog mlijeka, Dan čistih ruku, 

Svjetski dan hrane – «Hrvatski tradicijski doručak», Dan bez automobila, 

Svjetski dan zdravlja i mnogi drugi važni datumi…)  

 

1. Zadaće u odnosu na dijete: 

 

                    Vrijeme planirano za provedbu zadaća u odnosu na dijete: 55%    

                                                                          

1.1.Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja djece provoditi će se kroz : 

 

➢ preventivni rad (zdravlje, prehrana i higijena)  

➢ prepoznavanje i zbrinjavanje akutno oboljelih 

➢ zbrinjavanje i praćenje djece koja boluju od kroničnih ili nekih drugih bolesti  

➢ zbrinjavanje ozlijeđenih  

➢ kroz protokole postupanja, koji se koriste u određenim situacijama u vrtiću 

                   

            

 ABECEDA SIGURNOSTI DJECE U VRTIĆU – PREMA PRIRUČNIKU 

       «Trebam tvoju pomoć» (priručnik za pružanje prve pomoći djeci u vrtiću) 
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SIGURNOST DJECE ZA VRIJEME SPAVANJA I PODNEVNOG ODMORA 

• Poslije jela, a prije odlaska na spavanje, po potrebi pregledati djetetu usnu 

   šupljinu da mu ne bi ostala hrana u ustima, ali i sitni predmeti s kojima 

   se igralo (opasnost od gušenja). 

• Ne davati djetetu da jede u krevetiću (bočicu, ali ni krute komadiće hrane 

   – postoji opasnost od aspiracije i gušenja). 

• Svako dijete mora imati obilježen krevetić i posteljno rublje. 

• Posteljno rublje treba redovito mijenjati (prati i glačati). 

• Raskomotiti dijete za spavanje – primjereno ga obući. 

• Izbjegavati vezice na odjeći. 

• Ne utopljavati dijete previše – nepotrebno se znoji i nemirno je. 

• Soba u kojoj dijete spava mora biti prozračena i treba osigurati dovoljnu 

  vlažnost zraka u prostoru. 

• Osigurati dovoljan razmak između dječjih krevetića. 

• Djecu ne stavljati spavati tik do radijatora, ispod otvorenih prozora 

  i između prozora i vrata. 

• Zaštititi djecu od direktnog utjecaja sunčevih zraka (zavjese, rolete). 

• Za vrijeme spavanja promatrati dijete i obilaziti ga ( posebna pozornost na djecu sa 

zdravstvenim teškoćama) 

 

SIGURNOST DJECE IZVAN SOBE DNEVNOG BORAVKA – U  PROSTORU  

VRTIĆA 

• Postaviti zaštite/rukohvate na potencijalno opasna mjesta 

• Slavine s toplom vodom redovito provjeravati  kako se dijete ne bi opeklo. 

• Ne ostavljati bez nadzora i na dohvat djece lijekove i kemikalije ( sredstva za  čišćenje 

i dezinfekciju). 

• Postaviti zaštitu na sve radijatore. 

 

SIGURNOST DJECE ZA VRIJEME IGRE S  PEDAGOŠKI NEOBLIKOVANIM 

MATERIJALIMA 

• Kutije za igru djece (drvene i kartonske – samo kaširane), kao i sav drugi pedagoški 

  neoblikovan materijal treba svakodnevno provjeravati te ga ukloniti 

   ako je oštećen ali i da se dijete ne bi zatvorilo u njega, prevrnulo i sl. 

• Plodove i druge materijale i sredstva koji se nude djeci za igru, a sitni 

   su i djeca ih mogu ugurati u uho, nos, progutati i sl. te izazvati velike 

   poteškoće, bolesti i vrlo ozbiljna stanja poput gušenja – treba koristiti 

   oprezno i pod nadzorom odgojitelja. ( u skladu s epidemiološkim mjerama/ 

preporukama) 

 

SIGURNOST DJECE PRI IGRI U PJEŠČANIKU 

• Svako jutro treba pregledati i očistiti pješčanik. 
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• Osigurati primjeren pokrov za pješčanik. 

• Pravovremeno ga nadopunjavati novim pijeskom. 

• Svako jutro otvoriti pješčanik prije izlaska djece – izložiti ga sunčevim 

  zrakama. 

• Svaku večer/poslijepodne zatvoriti pješčanik – zaključati ( ili prekriti). 

• Poslije igre u pješčaniku dobro oprati ruke toplom vodom i tekućim sapunom. 

 

SIGURNOST DJECE PRI IGRI S VODOM   

• Dijete treba biti primjereno odjeveno (zamjenska odjeća, obuća). 

• Voda mora biti mlaka. 

 

SIGURNOST DJECE PRI PRUŽANJU PRVE POMOĆI I PROVOĐENJA DDD 

ZAŠTITE 

• Lijekove držati iznad dohvata dječjih ruku 

        

• Oprezno postupati sa staklenim predmetima (toplomjer i dr.) te upozoriti 

  dijete na moguće opasnosti i ozljede ako se razbije. 

• Sredstva za čišćenje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te sve vrste 

   kemikalija, alkohol i ostala sredstva držati iznad dohvata dječjih ruku 

   i u prostorima strogo određenim za tu namjenu. Sredstva treba držati 

   u sigurnoj ambalaži i originalnom pakiranju. 

 

Briga i skrb o djeci provodi se kroz dokumentiranje procesa, radnji i događanja na               

različite načine: 

➢ dokumentiranje zdravstvenog statusa i posebnih potreba kod prijema svakog 

djeteta (individualni razgovori s roditeljima novoprimljene djece, liječničke 

potvrde), pregled/kontrola iskaznica o procijepljenosti po kalendaru cijepljenja, 

otvaranje osobnog zdravstvenog kartona djeteta u dječjem vrtiću, medicinska 

dokumentacija – pregled, upisivanje, raspodjela, grupiranje – individualni dosje 

djeteta p.p.) 

➢ pravilnu, uravnoteženu/raznovrsnu, redovitu i kontroliranu prehranu, prema 

normativima i standardima za određenu dob, dužinu boravka u vrtiću i prema 

godišnjem dobu  

➢ skrb o posebnim potrebama svakog pojedinog djeteta:                                                                                                                      

(bolesti-kronične i akutne , alergije, vjerski) 

➢ nadoknadu tekućine i usvajanje navike pijenja vode  

➢ redovitu i pravilnu tjelovježbu u unutarnjem i vanjskom prostoru 

➢  osobna higijena po povratku u SDB 

➢ usvajanje i provođenje zdravog načina življenja (uključujući sve navedene 

elemente) 



95 

 

 

 

➢ boravak na zraku u svim godišnjim dobima – kretanje, šetnje, izleti 

(zadovoljavanje potrebe za aktivnim oblicima kretanja) 

➢ pravilan i fleksibilan raspored dnevnih aktivnosti (njega, prehrana, igra, kretanje, 

odmor i dr. potrebe) 

➢ fleksibilnost u zadovoljavanju primarnih dječjih potreba poštujući pri tom dječja 

prava /individualnost, pravo na izbor, sigurnost, zaštitu, pripadanje, ljubav, 

zdravlje, intimu i drugo/  

➢ odgojno - zdravstvene programe; klizanje, plivanje, koturanje, izleti i šetnje u 

skladu s preporučenim epidemiološkim mjerama 

➢ trijažu djece pri prijemu, po potrebi i tijekom dana 

➢ praćenje izostanaka djece, prijenos informacija i savjeta odgojiteljima i 

roditeljima u slučaju potrebe za zajedničkim djelovanjem  

➢ analizu pobola prema vrsti bolesti i dobi djece, te poduzimanje odgovarajućih 

mjera (preventivnih i protuepidemijskih) 

➢  praćenje pravilnog i redovitog provođenja njege i osobne higijene djece  

➢ praćenje procijepljenosti i upućivanje na docjepljivanje prema obveznom  

kalendaru cijepljenja  

➢ praćenje epidemiološke situacije i provođenje potrebnih protuepidemijskih 

mjera  

➢ prevencija svih bakterijskih, virusnih i parazitarnih bolesti djece 

➢ pružanje prve pomoći kod ozljeda i drugih hitnih stanja i bolesti 

➢ antropometrijska mjerenja i praćenje stanja uhranjenosti 

➢ poduzimanje odgovarajućih postupaka i mjera kod devijacija u T.T. i T.D. 

(pothranjenost, pretilost/gojaznost, nizak rast i dr…), upućivanje u 

specijalizirane zdravstvene ustanove, savjetodavni rad 

➢ praćenje, procjenjivanje i zadovoljavanje akutnih potreba djeteta 

➢ evidentiranje, praćenje i rad s djecom koja imaju posebne zdravstvene potrebe 

➢ rad na zdravstvenoj edukaciji - djece; pravilna prehrana - pozitivne prehrambene 

navike, kultura blagovanja i kulturno higijenske navike, zaštita i samozaštita, 

prevencija karijesa, usvajanje pravilne tehnike pranja ruku i četkanja zubi, 

kretanje, sport i tjelesne aktivnosti kao zdrav način življenja i dr… 

➢ kroz različite oblike komunikacije i trening vještina raditi na jačanju dječjeg 

samopouzdanja i samostalnosti - kompetencija 

 

2. Zadaće u odnosu na odgojitelje: 

                                                                                             5%                                                       

➢ upoznavanje odgojitelja sa zdravstvenim statusom i potrebama 

          novoprimljene djece (pismenim putem, letcima, plakatima i drugim 

          materijalima, treningom vještina, radionicama i dr. oblicima rada…)                          

➢ upoznavanje s posebnim potrebama i zadovoljavanje istih (edukacija o posebnim 

potrebama – zdravstvenim – trening, pisane upute, doedukacija) 
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➢ edukacija o hitnim situacijama i stanjima kod akutnih stanja, bolesti i ozljeda  

➢ davanje uputa i stručna pomoć u svim oblicima primjerenog i pravovremenog 

zadovoljavanja djetetovih potreba i prava (primarne - glad, žeđ, odmor, boravak 

na  zraku i dr., te posebnih – u odnosu na prehranu, bolest i probleme u motorici) 

➢ zadaće planirane u Godišnjem planu rada Vrtića:  

➢ sigurnost i stvaranje temelja zdravog načina življenja od najranije dobi 

➢ skrb o njezi, odmoru, osobnoj higijeni djece i prostora, mikroklimatskim i 

sigurnosno – higijenskim uvjetima za boravak djece u unutarnjem i vanjskom 

prostoru 

➢ jačanje kompetencije odgojitelja u prepoznavanju hitnih stanja i pružanje prve 

pomoći do dolaska stručne i/ili osposobljene osobe za pružanje prve pomoći 

➢ edukacija o zdravoj prehrani i unapređenju prehrane, kroz različite oblike rada, 

kao uvažavanje preporuka i smjernica o prehrani djece predškolske dobi kroz; 

dobro planiranu, kombiniranu i uravnoteženu dječju prehranu (prema dobi djeteta 

i energetskoj potrebi, dužini boravka u vrtiću i godišnjem dobu) 

➢  uvođenje svježeg povrća u prehranu djece u različitim kombinacijama kroz 

upoznavanje, isprobavanje, radionice, pripremanje i konzumiranje  

➢ obilježavanje dječjih rođendana i drugih prigoda  sa svježim voćem 

➢ rad na kulturi prehrane, osamostaljivanju i uporabi  primjerenog pribora za jelo 

➢ rad na kulturno – higijenskim navikama i estetskom izgledu stola i jela (serviranje, 

ukrašavanje, odlaganje, razvrstavanje…) 

➢ pomoć pri prepoznavanju i zadovoljavanju dječjih prava i potreba, naročito 

posebnih potreba u zdravlju i prehrani, te pravovremeno informiranje zdravstvene 

voditeljice i roditelja – usmeno i pisanim putem 

➢ evidentiranje i dokumentiranje posebnih potreba u obveznu dokumentaciju 

➢ pomoć i zajednički rad s roditeljima; informativni, savjetodavni, radionice, letci i 

drugi oblici rada i pomoći          

 

 

3. Zadaće u odnosu na roditelje:  

                                                                                        5%                                                             

➢ obavljanje inicijalnih razgovora s roditeljima novoprimljene djece, a prije 

dolaska djeteta u skupinu sa svrhom dobivanja svih potrebnih podataka o djetetu 

i njegovim potrebama (zdravstvene, prehrambene, higijenske, i dr.) 

➢ prikupiti i proučiti/obraditi podatke i dokumentaciju o zdravstvenom statusu 

    djeteta, te obavijest i upute dati svima onima koji su neposrednim radom/ 

     skrbi vezani uz dijete       

➢ svi drugi oblici suradnje i pomoći s ciljem očuvanja i poboljšanja zdravstvenog 

statusa djeteta i kvalitete boravka u vrtiću (razgovori, radionice, stručna literatura 

i drugi oblici rada..) 
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➢ individualni razgovori s roditeljima s ciljem informiranja o pojedinim   

zdravstvenim aspektima – savjetodavni, edukativni, informativni ali i dobivanja 

važnih informacija o djetetu od roditelja, uspostavljanje međusobnog 

povjerenja 

➢ organizacija i sudjelovanje na roditeljskim sastancima prema interesu i 

potrebama roditelja i odgojitelja ali i zdravstvenog voditelja (epidemiološko-  

zdravstveni aspekti, prehrana – radionice, prevencija u svim segmentima 

usvajanja zdravog stila življenja) 

➢ aktivno uključivanje roditelja u rad u skupini – roditelj pomagač- prilagodba, 

roditelj – «predavač» i demonstrator – kuhar, stomatolog, liječnik, sportaš 

…ukoliko budu povoljni epidemiološki uvjeti 

➢ zajedničke radionice djece, roditelja, odgojitelja i zdravstvenog voditelja sa 

svježim povrćem i voćem, začinskim biljem i dr.- promicanje zdravih načina 

življenja i prenošenje iskustava iz vrtića u svoj dom (usklađivanje postupaka 

vrtića i roditelja) 

➢ informiranje putem letaka, brošura, časopisa, stručne literature, kutića za 

roditelje, predavanja i odgojno – zdravstvenih programa te drugih oblika rada   

➢ zdravstvena edukacija kao bitan faktor zdravog življenja djece i odraslih                                                                                                                                                                                                                                      

 

4. Zadaće u odnosu na upravu vrtića i stručno razvojnu službu (SRS):     

                                                                                                  5% 

➢ sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada vrtića 

➢ sudjelovanje u izradi Godišnjeg izviješća rada vrtića 

➢ sudjelovanje u akcijskim istraživanjima i projektima u skladu s potrebama i 

planovima vrtića 

➢ izrada, planiranje i provedba specifičnih Planova rada  s ciljem zaštite zdravlja, 

sigurnosti i zadovoljavanje posebnih potreba djece 

➢ sudjelovanje u radu s početnicima, pripravnicima, odgojiteljima i stručnjacima 

iste struke 

➢ sudjelovanje u analizi rezultata unapređivanja zdravstvene zaštite, njege i  

odgoja po zajedničkom planu SRS-a 

➢ stalno praćenje stručne literature i prakse, te prenošenje novih znanja i vještina 

na suradnike   

➢ timskim radom unapređivati praksu, suradnju u okviru pozitivnih 

komunikacijskih vještina i međusobne  tolerancije 

 

5. Zadaće u odnosu na ostale zaposlenike :                                    

                                                                                                       15%    

 

5.1.  Osoblje kuhinje (kuhar/ice, servirke)               10%                                                         

5.2. Tehničko osoblje (ekonom, spremačice, domari, pralja, švelja)     5%                                                    
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➢ edukacija iz područja prehrane i ostalih tehničkih, sanitarno – higijenskih i 

drugih poslova (DDD –zaštita i HACCP-a - sustava) – svi neposredni i posredni 

zaposlenici ( HIGIJENSKI MINIMUM ) 

➢ edukacija u odnosu na poštovanje, uvažavanje i zadovoljavanje dječjih potreba i 

prava  

 

 

5.1. Osoblje kuhinje: 

                                                                                                    10%    

                                                                                   

➢ rad na praćenju procesa pripreme i pravilnog rukovanja namirnicama (svježe 

meso, povrće, kruh, gotova hrana i dr.) i distribucija hrane – provedba HACCP 

sustava u radu 

➢ rad na praćenju kvalitete živežnih namirnica i gotove hrane 

➢ planiranje i priprema specifičnih jelovnika za djecu s posebnim potrebama u 

prehrani (bolest, alergija, intolerancija i dr. razlozi…) 

➢ rad na edukaciji osoblja u pripremi hrane za djecu sa specifičnim potrebama u 

prehrani – celijakija, diabetes mellitus, alergije nutritivnog porijekla i drugo/ 

➢ provjera kvalitete i kvantitete gotovih obroka (normativa svih namirnica) 

➢ estetski izgled jela 

➢ kontrola količine i higijene pri raspodjeli, porcioniranju, serviranju i distribuciji 

hrane u područne objekte 

➢ kontrola održavanja vozila za prijevoz hrane u područni objekt 

➢ kontrola postupaka s posuđem i ostalim priborom u kuhinji (čišćenje, pranje, 

dezinfekcija, odlaganje – skladištenje…) 

   kontrola praćenja neutrošenih količina hrane, pravilno odlaganje  

➢ kontrola svih prostora za skladištenje, živežnih namirnica (hladnjaka, pribora, 

strojeva i posuđa) 

➢ praćenje provedbe osobne higijene osoblja i primjene mjera HACCP sustava i 

Standardnih mjera zaštite, nabavka primjerene radne odjeće i obuće 

➢ redovito vođenje  i kontrola EV - listi 

➢ kontrola primjene mjera higijenskog minimuma pri radu i doedukacija iz istog 

područja prema zakonskoj obvezi- tečaj i doedukacija nakon zakonskog roka od 

pet godina u Zavodu za javno zdravstvo «Dr. Andrija Štampar» 

➢ edukacija osoblja u odnosu na poštovanje, uvažavanje i zadovoljavanje dječjih 

potreba i prava – prehrana, zdravlje, problemi u motorici i dr…, poznavanje 

primjene posebnih potreba u prehrani, pomoć, empatija i dr. oblici pomoći po 

potrebi  
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5.2. Tehničko osoblje (ekonom, domari, spremačice, švelja i pralja) 

                                                                                                      5%   

 

➢ rad na osiguranju sigurnih i optimalnih uvjeta za boravak djece u SDB – 

mikroklimatski i sanitarno – higijenski uvjeti, te boravak na vanjskom prostoru 

vrtića (dvorište, terase…) 

➢ rad na primjeni, provedbi i praćenju procesa HACCP – a sustava u radu  

➢ redovito vođenje i kontrola EV - listi                                        

➢ stručna pomoć i nadzor nad provođenjem i održavanjem higijene cjelokupnog 

prostora i opreme (unutarnji i vanjski) 

➢ svakodnevno čišćenje i održavanje travnjaka - zelenih površina i ostalog prostora, 

ispravnost i sigurnost sprava za igru u SDB i na dvorištu 

➢  pravilno i redovito provođenje dezinfekcije  i  uporabe dezinfekcijskih sredstava 

- doziranje 

➢  primjena mjera higijenskog minimuma i ostalih sanitarnih propisa pri radu  

➢  pravilno rukovanje, raspodjela i utrošak sredstava za održavanje higijene 

➢ pravilno skladištenje izvan dohvata dječjih ruku 

➢ pravilno skladištenje namirnica i provjera roka valjanosti 

➢ pravilna i redovita izmjena čistog i nečistog rublja 

➢ transport, pranje i skladištenje čistog rublja 

➢ korištenje i primjena u radu Standardnih mjera zaštite pri radu/nošenje radne 

odjeće, obuće, rukavica i druge mjere zaštite 

➢ sastanci osoblja u odnosu na poštovanje, uvažavanje  i toleranciju, međusobnu 

suradnju, kolegijalnost; pridržavanja kućnog reda, protokola 

 

6. Zadaće u odnosu na širu društvenu zajednicu: 

                                                                                                   5%  

                                   

➢ suradnja s Higijensko-epidemiološkom službom – stručna pomoć (dogovori, 

sastanci, predavanja te prijenos informacija sa zajedničkim ciljem očuvanja i 

unapređenja zdravlja djece u skupini i vrtiću – epidemije i dr.) 

➢ u suradnji s HE –odjelom raditi na preventivnim mjerama i pregledima, te prema 

indikaciji i nalogu nadležnog epidemiologa provedba  

➢ suradnja s domovima  zdravlja – stručna pomoć (dogovori, sastanci, predavanja, 

pravovremeni prijenos informacija sa zajedničkim ciljem očuvanja i unapređenja 

zdravlja djece) 

➢ suradnja s odabranim liječnikom djeteta - pedijatrom ili obiteljskim liječnikom 

provoditi stručnu pomoć (dogovori, sastanci, predavanja, pravovremeni prijenos 

informacija sa zajedničkim ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja djece o kojoj 

skrbimo) 

➢ suradnja sa stomatološkom službom, prevencija bolesti zubi i usne šupljine 
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➢ suradnja s Klinikom za dječje bolesti, Klaićeva 16   

➢ suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Grada «Dr. Andrija Štampar» 

➢ suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo RH 

➢ suradnja sa sanitarnom inspekcijom Grada i RH 

➢ suradnja s drugim stručnim i specijaliziranim zdravstvenim institucijama 

➢ suradnja sa centrima za socijalnu skrb - socijalnim radnicima 

➢ suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport 

➢ suradnja s Gradskim uredom za rad i socijalnu skrb  

➢ suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje  

➢ suradnja sa Zdravstvenim Veleučilištem 

➢ suradnja s dječjim vrtićima na području Grada i RH 

➢ suradnja s Hrvatskom udrugom medicinskih sestara 

➢ suradnja i rad u Društvu medicinskih sestara koje rade u dječjim vrtićima 

 

7. Zadaće u odnosu na vođenje obavezne sanitarno-zdravstvene   

     dokumentacije:    

                                                                                                       10% 

 

➢ individualni zdravstveni karton djeteta 

➢ individualizirani zdravstveni plan prema potrebi 

➢ evidencija pobola  

➢ evidencija procijepljenosti djece 

➢ evidencija antropometrijskih mjerenja  

➢ evidencija ozljeda djece 

➢ evidencija sanitarno-higijenskog nadzora 

➢ evidencija pregleda pri epidemiološkoj indikaciji 

➢ evidencija i upućivanje djelatnika na zdravstveno – sanitarne preglede  u HZJZ 

➢ evidencija i briga o pravovremenom obavljanju tečaja o stjecanju proširenog 

znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni tzv. «higijenski 

minimum» 

➢ godišnji  HACCP – plan aktivnosti, evidencijske liste 

➢ vođenje brige o priručnoj apoteci, te nabava sanitetskog i ostalog materijala za 

pružanje prve pomoći djeci i radnicima 

➢ evidencija o zdravstvenom odgoju u odgojnoj skupini, zaposlenika, roditelja 

 

8. Ostale zadaće: 

 

➢ Godišnji Plan i program rada zdravstvene voditeljice 

➢ Godišnje izviješće Plana i program rada zdravstvene voditeljice 

➢ vođenje dokumentacije o osobnom radu 

➢ sudjelovanje u odabiru i nabavci stručne literature – zdravstvene 
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➢ stručno usavršavanje u vrtiću i izvan njega (seminari, kongresi, aktivi, radionice, 

praćenje stručne literature) 

➢ rad u Podružnici viših medicinskih sestara dječjih vrtića Grada Zagreba 

➢ rad u Društvu medicinskih sestara i HUMS –u 

➢ nabava radne odjeće i obuće za zaposlenike vrtića 

➢ ostali poslovi u vrtiću prema nalogu ravnatelja i Upravnog vijeća 

 

Zbog  epidemioloških mjera uzrokovanih  zarazom COVID- 19 odgojno 

obrazovni rad i rad zdravstvene voditeljice  provodit će se uz prilagođene 

uvjete i  preporuke koje je objavio HZJZ te sukladno preporukama 

Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


