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1. USTROJSTVO RADA 

 

 Djelatnost Dječjeg vrtića Ciciban je odgoj, obrazovanje, njega i skrb djece predškolske 

dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. 

 

U okviru djelatnosti Vrtić organizira i provodi sljedeće programe: 

• redoviti program odgoja, obrazovanja, njege i skrbi predškolske djece 

• program predškole 

• poseban program ranog učenja engleskog jezika  

• poseban program ranog učenja njemačkog jezika  

• Montessori program - alternativni 

• poseban dramsko-scenski program 

 

Redoviti programi Vrtića dopunjuju se programima po izboru djece i roditelja: 

• odgojno zdravstvenim programima: izleti, plivanje, klizanje 

 

Dječji vrtić Ciciban pohađa kroz godinu: 

• u redovnom programu 553 djece, raspoređenih u 24 skupine, 

• u programu predškole odgojne skupine u skladu s prikupljenim zahtjevima za upis 

 

Ustanova obavlja svoju djelatnost na 6 lokacija: 

 

  1. Centralni vrtić u ulici Vladimira Vidrića 2 

  2. Područni vrtić u ulici Slavka Kolara 39 

  3. Područni vrtić u ulici Slavka Kolara 43b 

4. OŠ Novo Čiče 

5. POŠ Dubranec 

6. POŠ Velika Buna 

7. POŠ Šiljakovina 

 

Svi objekti namjenski su građeni, dok je objekt u Kolarevoj 43b adaptiran za smještaj djece 

predškolske dobi. 

Prema svojoj veličini Vrtić pripada u red ustanova maksimalne veličine. 

 

U Vrtiću se ostvaruje 10-satni program. Odgojno-obrazovni rad u skupinama organiziran je od 

5:30 sati i traje do 17:30 sati na objektu Vladimira Vidrića 2, od 5:30 do 17:30 na objektu 

Kolareva 39 te od 6:30 do 17:00 sati  na objektu Kolareva 43b. 

  

Pedagoška godina započinje 1. rujna 2021. godine a završava 31. kolovoza 2022. godine. Rad 

se organizira u petodnevnom radnom tjednu s ukupno 252 radna dana. 

 

Rad u vrijeme ljetnih mjeseci organiziramo u centralnom objektu u ulici Vladimira Vidrića 2. 

Rad ljeti planiran je prema ljetnoj organizaciji rada, ovisno o uvjetima rada (eventualne 

adaptacije objekata, može doći do izmjene ljetne organizacije rada).  

 

Dan Vrtića obilježava se 21. ožujka. 
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1.1. PODACI O DJECI I ODGOJNIM SKUPINAMA 
 

U Dječjem vrtiću Ciciban smješteno je 553 djece, od navršene 1. godine života do polaska 

u školu, raspoređenih po objektima u odgojno obrazovne skupine po uzrasnoj dobi, a broj djece 

po skupinama određen je važećim standardima,  normativima i odlukom osnivača.  

 

Djeca su raspoređena u 24 odgojno obrazovne skupine; 5 jasličkih i 19 vrtićkih.  

 

Dječji vrtić Ciciban integrira u skupine redovitog programa i djecu s posebnim potrebama i 

teškoćama u razvoju. 

 

Tabela 1 - Raspored odgojitelja po vrtićima i odgojnim skupinama cjelovitog programa 
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Vrtić Naziv skupine 
Br.dj

ece 
Odgojitelji 

 

V
ID

R
IĆ

E
V

A
 2

 

Mlađa jaslička skupina Leptirići  18 

Fabrio Andrea – Marjanović Monika 

(osoba za njegu, skrb i pratnju)  – 

Orešković Tajana  

Starija jaslička skupina Mačići 23 
Lučić Štefa – Ranisavljević Ivana – 

Cvetnić Melita  

Starija jaslička skupina Krijesnice  24 
Krunić Habulinec Karmela – Lučić 

Marija – Habuš Andrea  

Mlađa vrtićka skupina Pužići 22 
Jambrešić Paola – Perović Ana – Raguž 

Lucija  

Mlađa/srednja vrtićka skupina Pčelice 23 
Barbarić Suzana – Kos Natalija – 

Kolarić Sever Kim 

Mlađa/srednja vrtićka skupina Bubamare 24 
Deverić Ana – Gašparić Marija – 

Sremić Emma (Ćaćić Višnja) 

Srednja vrtićka skupina Zečići 26 
Trupčević Maja – Duh Marina – 

Šogorić Biljana 

Starija vrtićka skupina Delfini 27 
Brlek Marija – Horvačić Danijela – 

Tomašić Dragica  

Starija/predškolska skupina Slonići 28 
Lukinić Ivana – Mijatović Sanja -  

Milaković Eleonora 

Predškolska skupina Trešnjice 28 
Vukušić Josipa – Rešetar Marijana – 

Štrljić Iva 

Poseban dramsko-scenski program- mješovita 

vrtićka skupina Iskrice 
25 

Špehar Gabrijela – Jelić Irena – Ribić 

Helena 

Alternativni program prema koncepciji Marije 

Montessori - mješovita vrtićka skupina Biseri 
24 

Čorak Dijana – Hranilović Andrea – 

Šimun Adela  

                               292 

 

K
O

L
A

R
E

V
A

 3
9

 

Mlađa jaslička skupina Sovice 17 

Graovac Monika – Rođak Đurđica 

(osoba za njegu, skrb i pratnju) – 

Kostanjšek Tea 

Starija jaslička skupina Ribice  22 
Marinić Ružica – Gašparac Marija – 

Turudić Ana 

Starija jaslička skupina Ježići 23 
Božić Dragica – Zlodi Milanka – 

Plodinec Cavrić Diana 

Mlađa vrtićka skupina Medvjedići 26 
Jozić Kozina Vesna – Jerleković 

Jasminka – Mlinarić Ana Marija   

Mlađa/srednja vrtićka skupina Patkice 23 
Arbanas Marina – Ercegovac Željka – 

Muža Ivanka  

Srednja vrtićka skupina Lavići   23 
Dujmić Ines – Horvat Boduljak 

Danijela – Rajković Suzana  

Starija/predškolska skupina Ptičice 26 
Delač Irena – Rožić Marija – Marjanovć 

Barica 
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Alternativni program prema koncepciji Marije 

Montessori - mješovita vrtićka skupina 

Perlice 

22 

Trumbetaš Marija – Orlić Mirjana- Nuić 

Jelka  

Poseban program ranog učenja engleskog 

jezika - mješovita vrtićka skupina br.1 

Barney 

21 

Linger Maria – Lasić Koraljka 

Poseban program ranog učenja engleskog 

jezika - mješovita vrtićka skupina br.2 Elmeri 
21 

Nuić Josipa – Šeravić Lovrak Katarina  

  224  

 

 

 

 

Tabela 2. 

Program predškole (djeca koja nisu uključena u redovni program) 

 

Objekti Broj skupina Broj djece Odgojitelji 

 

Kolareva 39  

 

 

2 

 

14 
 

Krmpotić Ksenija 

 

 
 

OŠ Novo Čiče 

 

1 

 

14 

 

PŠ Velika Buna 

(+djeca PŠ 

Šiljakovina) 

 

 

 

1 

 

 

4 Marina Duh 

 

 

 

KOLAREVA 39 

 

 Ponedjeljak  8.00-10.50     1. grupa 

                       11.20-14.10    2. grupa 

 

Srijeda            8.00-10.50    1. grupa 

K
O

L
A

R
E

V
A

 4
3
B

 

 

Mlađa mješovita s njemačkim jezikom 

Sunčeki 

 

19 Kokorović Renata – Bradarić Anita  

Starija mješovita s njemačkim jezikom 

Zvjezdice 

 

18 Križanić Jadranka – Zagorc Marija  

                       37 

Ukupno djece u DV Ciciban                                              553 
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                        11.20-14.10   2. grupa 

 

Petak              8.00-10.50     1. grupa 

                        11.20-14.10   2. grupa 

 

       

NOVO ČIČE 

 

Utorak      8.00-12.00 

Četvrtak      8.00-12.00 

 

 

 

 

VELIKA BUNA (+ djeca PŠ Šiljakovina) 

 

Ponedjeljak          17.00-20.00    

Srijeda                  17.00-20.00    

 

 

 

1.2. PODACI O RADNICIMA 
 

Plan i struktura potrebnih radnika za cjelovit program: 

 

    1. Ravnatelj            1 

   2. Pedagog            1 

   3. Psiholog            1 (0,5 + 0,5) 

   4. Edukacijski rehabilitator         1 

   5. Logoped            1 

   6. Zdravstveni voditelj         1 

   7. Tajnik         1 

   8. Voditelj računovodstva         1 

   9. Administrativno računovodstveni radnik    2 

 10. Voditelj zaštite na radu       0,5  

 11. Ekonom           1 

            12. Odgojitelj                                                               66  

            13. Osoba za njegu, skrb i pratnju                                                                2 

            14. Glavna kuharica                                1 

 15. Kuharica                                     4 

 16. Pomoćna kuharica                             1 

 17. Domar                                   2 

 18. Krojačica                               1 

 19. Pralja                                 1                           

 20. Spremačica                                              16,5 

     

 UKUPNO:                                   105  

 

Administrativno-računovodstvena služba radi u centralnom objektu u Vidrićevoj 2: 
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 Tajnik     Mirjana Fabijanić 

 Voditelj računovodstva  Jelena Kuzmić 

 Admin. račun. radnik   Marina Strbad i Barica Sakoman Božić 

 Ekonom    Marija Sever 

Voditelj zaštite na radu  Mladen Babić 

 

Tabela 3 – Raspored radnika pomoćno-tehničke službe 

 

Služba Centralni 

vrtić 

Vidrićeva 

Kolareva 

39 

Kolareva 

43b 

Vozač - Domar 2 

Glavna 

kuharica 
1 

Kuharica  4 

Pomoćna 

kuharica 
1 0 0 

Spremačica-

servirke 
8,5 8 1 

Pralje  1 

Krojačica 1 

 

Svaki objekt ima voditelje koji se imenuju iz redova odgojitelja.  

Voditelji objekata: 

 

1. Vidrićeva 2  Ana Deverić  

2. Kolareva 39  Ružica Marinić  

3. Kolareva 43b  Jadanka Križanić 

 

 

 

1.3. RADNO VRIJEME 
 

Radno vrijeme Dječjeg vrtića Ciciban odvija se od 5.00 do 19.00 sati na objektu Vidrićeva 2, 

od 5.30 do 19.00 na objektu Kolareva 39 te od 6.30 do 17.00 na objektu Kolareva 43b.  

Odgojno-obrazovni rad u skupinama organiziran je od 5:30 do 17:30 sati na objektima 

Vidrićeva 2 i Kolareva 39, a na objektu Kolareva 43b od 6:30 do 17:00. U slučaju ostanka 

djeteta u Vrtiću dulje od navedenog radnog vremena odgojno-obrazovni radnik dužan je ostati 

s djetetom do dolaska roditelja najkasnije do 19 sati, kada obavještava ravnatelja. 

 

Radno vrijeme ustanove usklađuje se s potrebama zaposlenih roditelja i dolaskom djece, a ritam 

dnevnog života s potrebama djece. 
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Tabela 4 – Radno vrijeme ustanove i ritam dnevnog života 

 

 

Ritam dnevnog života za pojedine skupine na svakom objektu moguće je mijenjati tijekom 

godine, na temelju praćenja potreba djece - odlukom ravnatelja, na prijedlog tima odgojitelja, 

stručnih suradnika i voditelja. 

Promjene u ritmu dnevnog života uvjetuju i promjene radnog vremena ustanove i radnika, a 

prema potrebi mijenjat će se tijekom godine na temelju praćenja potreba djece i zaposlenih 

roditelja, prema specifičnostima na svakom objektu. 

Tijekom godine radnici se mogu raspoređivati na druge područne vrtiće, ako to organizacija 

posla i kvaliteta rada iziskuje. 

 

Radno vrijeme stručnih djelatnika i zdravstvenog voditelja 

 

 1. Ravnatelj, Tatjana Karlović Oslaković   od 8.00 do 16.00 sati 

 2. Pedagog, Marija Jusup                   od 8.00 do 15.00 sati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 3. Psiholog, Matea Dujmović      od 9.00 do 13.00 sati   

 5. Edukacijski-rehabilitator, Kristina Manjkas Štuhec od 8.00 do 15.00 sati 

 6. Logoped, Anita Borčilo                           od 8.00 do 15.00 sati  

 7. Zdravstveni voditelj, Barbara Kraljić   od 8.00 do 15.00 sati 

Objekti Odgojna skupina  Doručak      Međuobrok 

(voće) 

Ručak Prva  

užina 

Druga  

užina  

iza 17,00 sati 

Vidrićeva 2 i 

Kolareva 39 

Mlađa jaslička skupina 08,00 -

08,30 

09,30 11,00 14,00  

 

 

 

 

 

 

 

za djecu koja 

 

ostaju u dužem 

 

popodnevnom 

 

dežurstvu 

Starija jaslička skupina 

 

08,00- 

08,30 

09,30     11,15  

 

14,10 

Mlađa  vrtićka  

 

08,30 -

09,00 

09,45 11,30 14,30 

 (Mješovita )Srednja 

vrtićka u kojoj ima i 

djece mlađeg uzrasta 

08,30 -

09,00 

       09,45 I. 11,30 

II. 12,00 

14,45 

Srednja vrtićka 

 

 

08,30 -

09,00 

09,45      12,00 14,45 

(Mješovita) Starija  

vrtićka s djecom  

mlađeg uzrasta 

 

08,30 -

09,00 

10,00 I.  11,45 

II.  12,15 

14,45 

Starija  vrtićka 

skupina 

 

08,30 -

09,00 

10,00     12,15 15,00 

Predškolska skupina 

 

08,30 -

09,00 

10,00   12,30 15,00  

Kolareva 

43b 

Skupine s ranim 

učenjem njemačkog 

jezika 

svi 8.30 Ml. mješ 

9.45 

St. mješ 

10.00 

mlađa  

11.30h 

starija  

12.15 h 

mlađa  

14.30 h 

starija 

14.45 
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Radno vrijeme odgojitelja 

 

Tabela 5 – Radno vrijeme odgojitelja – rad u odgojnim skupinama na objektu Vidrićeva 2 

 

Odgojna skupina Jutro Poslijepodne  Međusmjena 

Leptirići 

Fabrio-Marjanović-Orešković 

06.45- 12.15 11.00 – 16.45 08.00-16.00 (osoba 

za njegu, skrb i 

pratnju) 

Mačići 

Lučić-Cvetnić-Ranisavljević 

06.45- 12.15 11.00 – 16.45 09.00-14.30 

Krijesnice 

Krunić Habulinec-Habuš-Lučić 

06.45- 12.15 11.00 – 16.45 09.00-14.30 

Pužići 

Jambrešić-Perović-Raguž 

06.45- 12.15 11.00 – 16.45 09.00-14.30 

Pčelice 

Barbarić-Kos-Kolarić Sever  

06.45- 12.15 11.00 – 16.45 09.00-14.30 

Bubamare 

Deverić-Sremić (Ćaćić) - Gašparić 

06.45- 12.15 11.00 – 16.45 09.00-14.30 

Zečići 

Šogorić-Duh-Trupčević 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45   09.15-14.45 

Delfini 

Brlek-Horvačić-Tomašić 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45   09.15-14.45 

Trešnjice 

Vukušić-Štrljić-Rešetar 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45   09.15-14.45 

Slonići 

Lukinić-Mijatović -Mijatović 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45   09.15-14.45 

Montessori skupina 

Čorak-Hranilović-Šimun 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45   09.15-14.45 

Dramsko-scenski program 

Špehar-Jelić-Ribić 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45   09.15-14.45 

 

 

 

Tabela 6 – Radno vrijeme odgojitelja – rad u odgojnim skupinama na objektu Kolareva 39 

 

Grupe Jutro Poslijepodne Međusmjena 

Sovice 

Graovac-Rođak-Kostanjšek 

06.45- 12.15 11.00 – 16.45 08.00-16.00 (osoba 

za njegu, skrb i 

pratnju) 

Ribice 

Gašparac-Marinić-Turudić 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45   9.00 – 14.30 

Ježići 

Božić-Plodinec Cavrić-Zlodi 

06.45- 12.15 11.00 – 16.45 9.00 – 14.30 
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Medvjedići 

Jozić Kozina-Jerleković-Mlinarić  

06.45- 12.15 11.00 – 16.45 9.00 – 14.30 

Patkice 

Arbanas-Ercegovac-Muža 

06.45- 12.15 11.00-16.45 9.00-14.30 

Lavići 

Horvat Boduljak-Rajković-

Dujmić 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45   09.15-14.45 

Ptičice 

Delač-Rožić-Marjanović 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45   09.15-14.45 

Montessori skupina 

Trumbetaš-Orlić-Nuić 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45   09.15-14.45 

Skupina s eng. jezikom br. 1 

Linger-Lasić 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45    

Skupina s eng. jezikom br. 2 

Nuić-Šeravić Lovrak 

06.45- 12.30 11.15 - 16.45    

 

 

 

Tabela 7 – Radno vrijeme odgojitelja – rad u odgojnim skupinama na objektu Kolareva 43b 

 

Grupe Jutro Poslijepodne 

Mlađa mješovita s njem. jezikom 

Bradarić-Kokorović 

8.00-12.30 

06.30-12.30 

11.00-16.30 

11.00-17.00 

Starija mješovita s njem. jezikom 

Križanić-Zagorc 

8.00-13.00 

06.30-13.00 

11.30-16.30 

11.30-17.00 

 

 

Radno vrijeme administrativno-računovodstvene službe  

 

 1. Tajnik     od 08.00 do 16.00 sati   

 2. Financijsko - računovodstvena služba od 07.30 do 15.30 sati   

 3. Ekonom     od 05.00 do 13.00 sati 

 5. Voditelj zaštite na radu   od 07.30 do 15.30 sati uto i čet  

                                                                                   07.30 do 15.30 sati svaki drugi petak 

6. Administrativni računovodstveni radnik   od 07.30 do 15:30 sati 

 

Radno vrijeme pomoćno-tehničke službe      

 

Tabela 8 – Radno vrijeme radnika pomoćno-tehničke službe 

 

Služba Vidrićeva Kolareva 39 Kolareva 43b 

Vozač-Domar 06.00-14.00 / 7.00 – 15.00 

Glavna kuharica 05:30-13:30 

Kuharice 05:00-13:00 

6:00-14:00  
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Pomoćna 

kuharica 

08.00 – 16.00  

07.00 – 15.00 
Spremačice-

servirke 

05:30-13:30 

07:30-13:30 

11:00-19:00 

 

05:30-13:30 

06:00-10:00 

11:00-19:00 

14:30-18:30 

Pralje  06.00 – 14.00/ 10.00 – 18.00 

Švelja 07.00-15.00 

  

 

 

1.4. GODIŠNJE ZADUŽENJE I STRUKTURA RADNOG VREMENA 
 

Odgojitelji 

 

Tabela 9 – Struktura radnih dana i sati u 2021./22. godini 

 

Dani u godini Radni sati u godini 

Mjesec Dani  

 

Subote Nedjelje  Blagdani  Radni 

dani  

Rad s 

djecom 

Ostali 

sati 

Pauza Mjesečna 

obveza 

9. 30 4 4 0 22 121 55 11 176 

10. 31 5 5 0 21 115,5 52,5 10,5 168 

11. 30 4 4 2 20 110 50 10 160 

12. 31 4 4 2 (sub. i ned.) 23 126,5 57,5 11,5 184 

1. 31 5 5 2 20 110 50 10 160 

2. 28 4 4 0 20 110 50 10 160 

3. 31 4 4 0 23 126,5 57,5 11,5 184 

4. 30 5 4 2 (1 ned.) 20 110 50 10 160 

5. 31 4 5 2 (1 ned.) 21 115,5 52,5 10,5 168 

6. 30 4 4 2  20 110 50 10 160 

7. 31 5 5 0 21 115,5 52,5 10,5 168 

8. 31 4 4 2  21 115,5 52,5 10,5 168 

Ukupno  365 52 52 14 252 1386 630 126 2016 

 

    

 

          

 

MJESEC DANI PRATEĆI 

POSLOVI 

PLANIRANJE OV KSU ISU SURADNJA 

S RODIT. 

INTERESNE 

SKUPINE 

9. 22 44 22 3 3 4 5 4 

10. 21 42 21 0 3 4 5 4 

11. 20 40 20 3 3 4 5 4 
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12. 23 46 23 0 3 4 5 4 

1. 20 40 20 3 3 4 5 4 

2. 20 40 20 0 3 4 5 4 

3. 23 46 23 3 3 4 5 4 

4. 20 40 20 0 3 4 5 4 

5. 21 42 21 0 3 4 5 4 

6. 20 40 20 3 3 4 5 4 

7. 21 42 21 0 3 4 5 4 

8. 21 42 21 3 3 4 5 4 

Ukupno 252 504 252 18 36 48 60 48 

 

 

Ova se satnica odlukom o godišnjem i tjednom zaduženju sati rada za svakog radnika 

pojedinačno umanjuje za dane godišnjeg odmora. 

 

 

Struktura godišnjeg zaduženja odgojitelja 

 

Tjedna obaveza od 40 sati za odgojitelje sastoji se od 27,5 sati neposrednog rada s djecom, te 

12,5 sati rada na ostalim poslovima, što uključuje i pauzu od 30 minuta dnevno, odnosno 2,5 

sata tjedno.  

 

U neposredan rad s djecom koji dnevno iznosi 5,5 sati ulaze sati rada u: odgojnoj skupini, 

dežurstvu, kraćim programima, programima boravka djece u prirodi, te sati za posjete, izlete i 

svečanosti.  

 

U ostale sate rada ulaze sati za: pripremanje za rad, planiranje, vođenje zapažanja i vrednovanje 

procesa, dokumentiranje, stručno usavršavanje (individualno i kolektivno), radni dogovori, rad 

u interesnim skupinama, odgojiteljska vijeća, interni stručni aktivi, radionice, procjene i samo 

procjene osobnog postignuća u radu, individualna dokumentacija, suradnja s roditeljima.  

 

Ukupno radnih dana godišnje                                    252 x 8 sati = 2016 sati 

Prosječan broj dana godišnjeg odmora   28 x 8 sati = 224 sata 

 

 

 

Broj radnih dana godišnje          224 x 8 sati = 1792 sati raspoređeno na: 

 

1.Rad s djecom    224 x 5,5 sati  = 1232 sati 

• u skupini 

• u dežurstvu 

• ostali rad s djecom 

 

 

2.Prateći poslovi   224 x 2,5 sata   =  560 sati 

• Planiranje i valorizacija odgojno-obrazovnog rada 

- tromjesečno, tjedno i dnevno planiranje i valorizacija rada 

- tjedni radni dogovori 
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• Oblikovanje materijalnog okruženja i obogaćivanje djelatnog konteksta ustanove - 

interesne grupe (dramska, estetska, web grupa, grupa za izradu poticajnih sredstava) 

• Suradnja s roditeljima 

- roditeljski sastanci, radionice, igraonice, priredbe, izleti 

- organizirani individualni razgovori            

- izrada informativnih i stručnih priloga za web stranicu 

- uređivanje kutića za roditelje te prikaz rada skupine pomoću plakata, letaka i 

sl.    

• Stručno usavršavanje 

- kolektivni oblici izvan ustanove (radionice, seminari u organizaciji Agencije 

za odgoj i obrazovanje i dr.) 

- kolektivni oblici unutar ustanove (stručni aktivi, predavanja, radionice, 

sjednice Odgojiteljskog vijeća)      

- individualno stručno usavršavanje (stručna literatura i periodika) 

• Dnevna pauza     

 

 

Struktura tjednog zaduženja odgojitelja 

 

Radnih dana tjedno    5 x 8 sati = 40 sati preraspoređeno na: 

 

1.Rad s djecom               5 x 5,5 sati = 27,5 sati 

• u skupini 

• u dežurstvu 

• ostali rad s djecom 

 

2.Prateći poslovi    5 x 2,5 sata     = 12,5 sati 

• planiranje rada       

• oblikovanje materijalnog  i djelatnog konteksta ustanove    

• suradnja s roditeljima                    

• stručno usavršavanje                        

• dnevna stanka                                    

 

 

Stručni djelatnici i zdravstveni voditelj 

  

Radno vrijeme stručnih djelatnika vrtića preraspoređuje se na 35 sati tjedno na poslove 

rada u Vrtiću i na 5 sati tjedno na poslove koji se realiziraju u Vrtiću ili izvan Vrtića, a to su: 

individualno stručno usavršavanje, odgojiteljsko vijeće, aktivi, seminari, predavanja, suradnja 

s roditeljima, roditeljski sastanci, rad u radionicama, priredbe, javne manifestacije, suradnja s 

ustanovama Grada i ostalim suradnicima izvan vrtića.  

Navedeno znači da se radno vrijeme stručne službe prilagođava zaduženjima prema 

planovima stručnih suradnika i kalendaru aktivnosti u Vrtiću.  

 

Vrijeme i trajanje rada stručnih djelatnika na pojedinim objektima određuje se posebnim 

rasporedom, prema obimu zadaća i poslova na pojedinoj lokaciji. 
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DAN 

Marija 

Jusup, 

pedagog 

Anita 

Borčilo, 

logoped 

Barbara 

Kraljić, 

zdravstveni 

voditelj 

Kristina 

Manjkas Štuhec, 

edukac. 

rehabilitator 

Matea 

Dujmović,  

psiholog 

pon 

 

 

Vidrićeva 2 

 

 

 

Vidrićeva 2 

Kolareva 39 

Kolareva 39 i 

43b  
Kolareva 39  Vidrićeva 2 

uto 

 

Vidrićeva 2 

 

Kolareva 39 Vidrićeva 2 Vidrićeva 2 Vidrićeva 2 

sri Kolareva 39 

Vidrićeva 2 

Kolareva 39 

Program 

predškole   

Kolareva 39 i 

43b 

Kolareva 

39/Kolareva 43b  
Vidrićeva 2 

čet 

 

Kolareva 

43b 

Kolareva 39 Vidrićeva 2 Vidrićeva 2  Vidrićeva 2 

pet Vidrićeva 2 
Kolareva 39 

Kolareva 43b 
Vidrićeva 2 Vidrićeva 2 Vidrićeva 2 

 

 

* Radno vrijeme podliježe promjenama sukladno potrebama dnevne organizacije posla. 

 

Poslijepodnevni rad stručnih djelatnika vrtića 

 

Utorkom   10 - 17 sati – pedagog 

Srijedom   12-19 sati – logoped  

Četvrtak   12-19 sati – edukacijski rehabilitator i zdravstveni voditelj 

 

* Poslijepodnevni rad stručnih djelatnika i zdravstvene voditeljice podliježe 

promjenama sukladno potrebama roditelja. 

 

Svaki odgojitelj i stručni djelatnik vrtića dužan je evidentirati dnevnu prisutnost na radu na 

odgovarajućem obrascu i na kraju mjeseca je predati voditelju, odnosno ravnatelju na obračun 

i verifikaciju. 

 Voditelj mjesečno (najkasnije do 8. u mjesecu) predaje obračun satnice odgojitelja 

ravnatelju na uvid i verifikaciju. 
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 Radno vrijeme i raspored svih radnika, ako je to potrebno zbog organizacije rada, 

kvalitete rada ili nepredviđenih potreba može se promijeniti u toku radne godine. 

 

1.5. PROGRAMI  
 

REDOVITI PROGRAM       

 

Redoviti 10-satni program namijenjen je djeci od navršene prve godine života do polaska 

u osnovnu školu. Program se zasniva na humanističko razvojnoj koncepciji, što znači da 

polazi od razvojnih potreba i mogućnosti djeteta, poštujući djetetovu cjelovitost i individualne 

karakteristike. Redoviti program odvija se u odgojnim skupinama na objektu Vladimira 

Vidrića 2 i Slavka Kolara 39.  

POSEBNI PROGRAMI 

 

▪ POSEBAN PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA  

 

Poseban program ranog učenja engleskog jezika odvijat će se na područnom objektu u 

Kolarevoj ulici 39 u dvije odgojno-obrazovne skupine. Program pohađaju djeca od 3. do 7. 

godine života. 

 

▪ POSEBAN PROGRAM RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA 

 

Poseban program ranog učenja njemačkog jezika odvijat će se na područnom objektu u 

Kolarevoj ulici 43b u dvije odgojno-obrazovne skupine. Program pohađaju djeca u dobi od 3. 

do 7. godine života. 

 

▪ MONTESSORI PROGRAM – ALTERNATIVNI  

 

Alternativni program prema koncepciji Marie Montessori odvijat će se u centralnom objektu u 

ulici Vladimira Vidrića 2 i u područnom objektu u Kolarevoj ulici 39, u dvije odgojno-

obrazovne skupine. Program pohađaju djeca od 3. do 7. godine života. 

 

▪ POSEBAN DRAMSKO – SCENSKI PROGRAM 

 

Poseban dramsko-scenski program odvijat će se u centralnom objektu Vladimira Vidrića 2. 

Program pohađaju djeca od 3. do 7. godine.  

 

 

 PROGRAM PREDŠKOLE 

 

 U Program predškole upisuje se ukupno 31 djece u Gradu Velika Gorica i u mjestima u 

okolici Velike Gorice koja nisu uključena u redoviti program vrtića.  

 

Program predškole svojim radom započinje 1. listopada 2021. godine i traje do 31. svibnja 

2022. 

 

Odgojno-obrazovni rad realizirat će dva odgojitelja, u punom radnom vremenu, zaposlena na 

neodređeno vrijeme. 
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Odgojitelji će realizirati 250 sati rada u svakoj odgojnoj skupini, odnosno 150 sati na 

lokacijama gdje je u program predškole uključeno do 5 djece. 

 

OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 

 

Odgojno-zdravstveni programi 

 

Odgojno-zdravstveni programi koji su sastavni dio obogaćivanja života djece u 

predškolskoj ustanovi ove godine biti će planirani u skladu s preporukama HZJZ-a i MZO-a, a 

prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji.  Planirat će se programi koji će biti odobreni od strane 

Upravnog odjela za predškolski odgoj te koji su inače realizirani u dogovoru s osnivačem vrtića. 

Radi se o programima: tečaj klizanja, tečaj plivanja.  

 

 

Kraći programi 

 

S obzirom da je prilikom izvođenja kraćih programa s djecom predškolske dobi dopušteno 

miješanje djece različitih odgojno-obrazovnih skupina koji su slične dobi (Upute za 

sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti Covid-19 vezano uz rad predškolskih ustanova u 

ped. god. 2021./2022., 26.8.2021.), realizacija engleske igraonice u organizaciji Pučkog 

otvorenog učilišta Velika Gorica tijekom ove pedagoške godine će biti moguća, prema broju 

prijavljene djece. 
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2. MATERIJALNI UVJETI  
 

Bitne zadaće: 

• Obnoviti dotrajalu osnovnu opremu 

• Dopuniti odgojne skupine didaktičkim sredstvima 

• Kontrolirati održavanja objekata, realizacija investicijskog plana 

• Osigurati povoljnije materijalne uvjete u svim procesima rada 

• Organizirati izvođenja radova prema iskazu potreba i financijskim mogućnostima 

• Kupiti i obnoviti dječje stolove, stolice i krevete  

• Surađivati i pravovremeno izvještavati Gradsku upravu Grada Velike Gorice i 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj   

• Ulagati u edukaciju stručnih radnika te tako stvarati uvjete za podizanje kvalitete 

odgojno- obrazovnog rada 

 

 

2.1. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 
 

Tabela 10 – Plan investicijskog održavanja 

 

VRTIĆI ZADAĆE 

 

Centralni vrtić 

Vidrićeva 2 

- dopuna i izmjena dotrajale opreme 

- održavanje i uređenje dječjih igrališta  

- nabava zaštita za radijatore 

- nabava klima uređaja za sobu logopeda/ZNR – Vidrićeva kat 

- obnova klima uređaja                                                                                      

- nabava didaktike                                                                                         

- nabava plastifikatora                                                                                        

- nabava velikih sklopivih stolaca – cca 50 kom (za odgojiteljsko 

vijeće i sastanke)                                                                                            

- nabava karniša, zavjesa, tekstila i krevetnine                                              

- nabava suncobrana za sve objekte                                                               

- nabava tobogana i penjalica za jasličke i mlađe skupine -                     

- nadopuna sportskih rekvizita za kineziološke aktivnosti u 

zatvorenom i na otvorenom                                                                               

- uređenje travnjaka i cvjetnjaka                                                                 

- servis malih podiznih dizala                                                                   

- nabava službenih zastava                                                                           

- nabava polica za dječje sobe                                                                       

- nabava namještaja za dramsko-scensku skupinu                                          

- nadopuna pribora za jelo za djecu u svim objektima                                

- rekonstrukcija kupaonica u  prizemlju                                                             

- snimanje svih unutarnjih instalacijskih cijevi i zamjena prema 

mogućnostima i prioritetu                                                                               

- asfaltiranje dvorišta – dostavni ulaz – Vidrićeva 2 

 

Područni vrtić 

Kolareva 39 

- obnova kotlovnice                                                                                     

- nabava polica za dječje sobe                                                                           

- nadopuna namještaja za skupine                                                                

- nabava printera za informatičke centre 
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- nabava tobogana i penjalica za jasličke i mlađe skupine  

- nadopuna sportskih rekvizita za kineziološke aktivnosti u 

zatvorenom i na otvorenom 

- uređenje čajne kuhinje na katu u Kolarevoj 39 

- nabava kolica i suđa u kuhinji u Kolarevoj 39 

- rekonstrukcija kupaonica na katu između soba 1 i 2 

- dopuna i izmjena dotrajale opreme 

- održavanje i uređenje dječjih igrališta  

- nabava plastifikatora 

- nabava printera za informatičke centre 

- nabava zaštita za radijatore                                                                                          

- nabava didaktike 

- uređenje travnjaka i cvjetnjaka 

- servis malih podiznih dizala 

 

Područni vrtić Kolareva 43b - nabava igračaka, didaktike i igračaka 

- nadopuna namještaja 

- uređenje cvjetnjaka i travnjaka 

- nadopuna pribora za jelo za djecu  

 

 

 

 

2.2. TEKUĆA NABAVA  
    

Plan nabave didaktičke opreme za odgojne skupine 

 

Raspoloživa sredstva za didaktičku opremu Vrtića utrošit ćemo – prema stanju opremljenosti i 

potrebama programa – na sljedeću skupinu artikala: 

 

• dopuna opreme u zajedničkim prostorima za igru  

• nadopuniti namještaj pokretnim policama za didaktiku         

• rekviziti za krupnu motoriku i za igre na igralištu  

• didaktičke i društvene igre 

• Montessori pribor 

• didaktička sredstva za posebne programe 

• potrošni materijal i didaktička sredstva za dežurne sobe 

• obnova kutića 

 

 

 

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 

  Sve zadaće i mjere ovog poglavlja koncipirane su u skladu s Programom zdravstvene 

zaštite djece, higijene i pravilne prehrane i sigurnosti djece u dječjim vrtićima. 
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Bitne zadaće: 

• zdravstvena zaštita djeteta  

• prehrana djeteta (zdrava prehrana) 

• zdravstveno- higijenski uvjeti 

 

Tablica 11- Zdravstvena zaštita djeteta 

Područje rada Sadržaj rada 

Nadzor nad zdravstvenim 

stanjem djeteta 
• za novoupisanu djecu preko inicijalnih 

            razgovora prikupljanju se informacije o 

            zdravstvenom stanju djeteta – potvrda                

            liječnika o obavljenom sistematskom     

            pregledu i po potrebi medicinska    

            dokumentacija 

• izrada zdravstvenog kartona za svako dijete 

• individualni planovi za djecu s zdravstvenim teškoćama 

• suradnja s pedijatrima u svezi posebnih 

            potreba kod djece 

• prevencija zubnog karijesa 

• individualni razgovori s roditeljima koji 

            imaju djecu s zdravstvenim teškoćama 

• suradnja s odgojiteljima; informiranje o 

            zdravstvenoj problematici u skupini  

• praćenje rasta i razvoja putem antropometrijskog mjerenja, obrada 

podataka te poduzimanje potrebnim mjera 

Praćenje epidemiološkog 

stanja u vrtiću 
• kontrola procjepljenosti djece putem iskaznica imunizacije 

• evidencija pobola djece u vrtiću putem 

            liječničkih ispričnica 

• provoditi prevenciju infektivnih zaraznih bolesti 

• suradnja sa stručnim službama “Zavod za 

             javno zdravstvo” 

 

Boravak na zraku • osigurati sigurnu okolinu za boravak na zraku  

• edukacija djece te odgojitelja o važnosti zdravog načina života i 

boravka na otvorenom 

• organizacija izleta i kraćih programa 

 

Dnevni ritam djeteta  

 
• utvrđivanje i zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba  prema V. 

Henderson (uzimanje hrane i tekućine, eliminacija, kretanje, odmor 

i spavanje, odijevanje, rekreacija..) 

• osiguravanje mirnog kutića i unapređenje rada s djecom koja ne 

odmaraju 

 

Tablica 12 -  Prehrana djeteta (zdrava prehrana) 

Područje rada Sadržaj rada 
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Osigurati pravilnu prehranu 

djece tokom boravka u vrtiću 
• izrada jelovnika prema postavljenim standardima za djecu 

predškolske dobi 

• praćenje kvalitete obroka  

• praćenje normativa u prehrani te uvođenje 

            novih namirnica 

• osigurati dovoljnu količinu zdravih i higijenski ispravnih 

namirnica 

• osigurati raznovrsnost pripremljenih obroka  

• briga za djecu sa smanjenim apetitom i ne adekvatnim 

prehrambenim navikama, 

• briga za pretilu djecu 

• organizacija samoposluživanja u svim odgojnim skupinama 

• kontinuirana edukacija djelatnika koji rade na pripremi i 

distribuciji obroka u skladu s 

            prehrambenim standardima 

• provoditi propise i zakonske odredbe vezane uz organizaciju 

prehrane 

• provođenje redovite kontrole higijenski uvjeta i provođenje 

HACCP sustava u svim segmentima kod pripreme obroka 

• praćenje provođenja mjera zdravstvene zaštite u procesu 

prehrane te upućivanje na otklanjanje nepravilnost 

 

 

Osigurati pravilnu i 

odgovarajuću prehranu djece 

sa zdravstvenim poremećajima 

u prehrani 

• evidencija djece, s obzirom na medicinsku dokumentaciju, koja 

imaju zdravstvene teškoće 

• osigurati pravilnu, odgovarajuću prehranu djeci koja imaju 

zdravstvene teškoće uzrokovane alergijama i/ili intolerancijama 

na pojedine namirnice 

• edukacija djelatnika (u kuhinji, odgojitelji) o specifičnim 

potrebama djece u svezi prehrane putem individualnih 

konzultacija te pisanih uputa 

• praćenje rezultata poduzetih mjera, te u suradnji roditelj, 

odgojitelj i zdravstveni voditelj pronalaziti određena rješenja  

Osigurati pravilnu i 

odgovarajuću prehranu djece 

koja ne konzumiraju određene 

vrste namirnica 

(moralni, vjerski razlozi) 

• suradnjom s roditeljima upoznati posebne potrebe djeteta 

• osigurati pravilnu odgovarajuću prehranu s obzirom na potrebe 

djeteta  

• pratiti rast i razvoj te pobol djeteta u odnosu na ostalu djecu  

 

 

Tablica 3  Zdravstveno- higijenski uvjeti 

Područje rada Sadržaj rada 

Sanitarno higijenski nadzor • održavanje higijene i unapređenje mjera 

            zaštite u prostorijama kuhinje u suradnji s 

            glavnom kuharicom 

• voditi brigu o prijevozu gotovih jela od kuhinje do odgojnih 

skupina i područnih objekata vrtića 
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• evidentirati i pratiti kvalitetu ispravnosti 

dostavljene hrane od strane dobavljača 

• redovita kontrola uzoraka hrane (kalorijska i mikrobiološka 

ispravnost hrane) 

• suradnja sa sanitarnom inspekcijom  

• redovita nabava sitnog inventara 

• provođenje mjera dezinfekcije i deratizacije 

• edukacija zaposlenika o mjerama za održavanje i unapređenje 

higijene 

 

Osigurati provođenje HCCP 

sustava u pravilnoj pripremi i 

distribuciji obroka 

• kontinuirana edukacija svih djelatnika koji sudjeluju u pripremi, 

distribuciji, serviranju hrane  

• unapređenje organizacije rada prema HCCP sistemu (zaduženja 

za vođenje dnevnih i/ili periodičnih kontrolnih listi) 

Zdravstveni odgoj • edukacija djece u svrhu usvajanja zdravstvenih navika iz 

područja održavanje osobne higijene, samostalnosti pri 

odijevanju i obuvanju, samoposluživanju prilikom obroka 

• edukacija o važnosti zdrave prehrane  

• edukacija djelatnika s ciljem osiguranja zdravstvenih- 

higijenskih uvjeta u ustanovi 

• osigurati pohađanje tečaja higijenskog minimum te ostalih 

edukativnih sadržaja (posebno za djelatnike koji sudjeluju u 

pripremanju i distribuciji hrane) 

• edukacija djece iz prve pomoći  

• edukacija odgojitelja u svezi pružanja prve pomoći u vrtiću te o 

njezi djeteta u jaslicama 

• edukacija odgojitelja o zdravstvenim teškoćama koje su 

utvrđene uvidom u donešenu medicinsku dokumentaciju  
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3.1. PRAĆENJE PSIHOFIZIČKOG RAZVOJA DJECE I PRILAGODBA 

 

Period prilagodbe na jaslice ili vrtić 

Period prilagodbe je razdoblje u kojem se dijete privikava na nove okolnosti: novi prostor, nove 

odrasle ljude u svom svakodnevnom životu, grupu vršnjaka te ponajviše na odvajanje od 

roditelja, odnosno primarnih skrbnika. To je period u kojem se uspostavlja odnos, socio-

emocionalna veza, interakcija i načini komunikacije između odgojitelja i djece. Većina djece 

period prilagodbe doživljava kroz doživljaj gubitka roditelja i navikavanje na ostanak bez njih 

u novoj nepoznatoj okolini, odnosno kroz strah od odvajanja i strah od nepoznatog. Prilagodba 

se kod većine djece uspješno odvija, dok mali broj djece prolazi teži oblik prilagodbe. Kod neke 

djece se očekuju promjene na fiziološkom planu, kod neke u ponašajnom. Katkada djeca i 

regresiraju u razvojnim fazama. Ta su ponašanja normalna i očekivana tijekom perioda 

prilagodbe. Obzirom da djeca po završetku perioda prilagodbe više ne iskazuju spomenuta 

ponašanja, dok su ona prisutna, preporučuje se da se djetetu dozvoli da iskaže sve emocije koje 

proživljava te po potrebi usmjerava (naravno, ukoliko to ne čini na način koji bi bio štetan za 

njega ili druge- tada se usmjerava na zdravije načine iskazivanja emocija). Istraživanja su 

pokazala kako reakcije djeteta u razdoblju privikavanja na vrtić imaju prognostičku vrijednost 

za predviđane ponašanja u sličnim situacijama u budućnosti. Stoga je iznimno važno da se djeci 

maksimalno olakša period prilagodbe primjerenim postupanjem kroz kvalitetnu suradnju 

roditelja i vrtića. Imajući to na umu, kroz: stručne aktive s odgojiteljima na početku svake 

pedagoške godine, roditeljske sastanke za novoupisanu djecu na kojima se roditelje informira 

o periodu prilagodbe djece, letke o prilagodbi, razgovore o prilagodbi na inicijalnim 

intervjuima, boravljenje stručnih suradnika u skupinama u periodu prilagodbe i pomoć i 

podršku djeci i odgojiteljima, se radi na ostvarivanju cilja. 

 

Cilj : Stvaranje primjerenih uvjeta za olakšavanje prilagodbe djece (uz poštivanje uputa i 

preporuka HZJZ-a s obzirom na pandemiju COVID-19) 

 

Bitne zadaće: 

U odnosu na dijete:  

• Osigurati uvjete za razvoj osjećaja prihvaćenosti i sigurnosti 

• Poticati razvoj empatije 

• Omogućiti djeci uvjete za razvijanje sigurnosti pomoću prijelaznog objekta 

• Razvijati interes za igračke i igre 

 

U odnosu na odgojitelje: 

• Senzibilizacija odgojitelja za potrebe djece i roditelja u razdoblju prilagodbe 

• Pravovremena pripremljenost odgojitelja za novu djecu 
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• Informiranje odgojitelja o razvojnim specifičnostima i individualnim potrebama djece 

• Prepoznavanje i primjereno reagiranje na djetetove signale 

 

U odnosu na roditelje: 

• Senzibilizacija roditelja i obitelji za promjene koje donosi polazak djeteta u jaslice i 

vrtić 

• Informiranje i edukacija roditelja o postupcima i ponašanjima koja olakšavaju 

prilagodbu 

• Osvještavanje važnosti dobre suradnje roditelja i vrtića 

• Uključivanje roditelja u proces prilagodbe 

 

STRATEGIJE OSTVARIVANJA ZADAĆA VRIJEME NOSITELJI 

Inicijalni intervjui 

 

lipanj Stručni suradnici 

Letak za roditelje 'Prilagodba djeteta na jaslice i  

vrtić' 

 

kolovoz Psiholog 

Aktiv za odgojitelje Razvojne karakteristike i 

prilagodba djece na jaslice i  vrtić 

kolovoz Psiholog i pedagog 

Smjernice za planiranje i rad tijekom prilagodbe 

 

kolovoz Stručni suradnici 

Roditeljski sastanak za novoprimljenu djecu 

u odgojnim skupinama 

 

kolovoz Stručni suradnici,  

odgojitelji 

Izbor i primjena primjerenih i dogovorenih  

stilova rada, aktivnosti, sadržaja i poticaja za  

olakšavanje prilagodbe 

 

rujan Odgojitelji 

 

Uključivanje roditelja u aktivnosti tijekom  

prilagodbe i postupno odvajanje djece 

 

rujan Odgojitelji 

 

Praćenje različitih aspekta prilagodbe  

neposrednim uvidom i uključivanjem u proces 

 

rujan Stručni suradnici 

Savjetodavni i konzultativni rad 

 

rujan Stručni  

suradnici, odgojitelji 

 

INDIKATORI VREDNOVANJA 

 

Manje izražene teškoće prilagodbe 

Kraće trajanje prilagodbe 
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NAČINI PRAĆENJA I DOKUMENTIRANJA 

 

Uvidi u neposredni rad, protokoli praćenja 

 

rujan Stručni suradnici 

Svakodnevna i periodična zapažanja – pedagoška 

dokumentacija  

rujan Odgojitelji 

 

Evaluacija prilagodbe, korištenje dobivenih  

spoznaja u unapređivanju procesa prilagodbe 

Rujan, listopad Stručni  

suradnici, odgojitelji 

 

Praćenje psihofizičkog razvoja djece vrši se od ulaska djece u predškolski sustav. Kroz inicijalni 

intervju se prikupljaju prve informacije o djetetu. Ulaskom u vrtić, prati se psihofizički razvoj 

djeteta svakodnevnim ulascima u odgojne skupine i opažanjem, uz pomoć psihodijagnostičkih 

testova, kroz razvojne liste, trijažne liste, liste za praćenje prilagodbe, kroz individualni i/ili 

grupni rad s djecom, te razgovore s odgojiteljima i roditeljima. 

 

 

4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 
 

4.1. PROGRAMI 
 

Svi programi rada s djecom u Vrtiću koncipirani su u skladu s Nacionalnim kurikulumom 

za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja 

predškolske djece i humanističko-razvojnom koncepcijom izvanobiteljskog odgoja i 

obrazovanja predškolske djece.  

 

U Dječjem vrtiću Ciciban ostvaruju se sljedeći programi: 

 

• Cjelovit program odgoja i obrazovanja predškolske djece 

• Poseban program ranog učenja engleskog jezika 

• Poseban program ranog učenja njemačkog jezika  

• Alternativni program prema metodi Marie Montessori  

• Poseban dramsko – scenski program 

• Program predškole 

 

Pri ostvarivanju svakog programa sigurnost djece je osnovni uvjet koji mora biti zadovoljen. 

 

Organizacija, način provođenja i mjere koje treba poštivati definirane su posebnim odlukama i 

dokumentima. 

(Program mjera povećane sigurnosti u Dječjem vrtiću Ciciban, Velika Gorica sastavni je dio 

ovog Godišnjeg plana i programa rada, te u posebnim okolnostima uslijed pandemije 

COVID-19 dokumenti koji se odnose na to: Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije 

COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 

2021./2022., HZJZ i MZO,26.8.2021. te Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s 

COVID-19, MZO, kolovoz 2020.)  
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4.1.1. Cjelovit program odgoja i obrazovanja predškolske djece 

 

 U svakoj životnoj situaciji u Vrtiću, kako u spontanim, tako i u planiranim  

aktivnostima djeteta, potičemo zdrav rast i razvoj u četiri područja: 

• motorika i zdravlje, 

• socio-emocionalni razvoj (odnos prema sebi i odnos prema drugima), 

• spoznajni razvoj, 

• komunikacija i izražavanje (govorno, glazbeno, likovno) 

 

Osnovni cilj nam je cjelovit razvoj, odgoj i učenje djece te razvoj djetetovih kompetencija. 

  

Zastupljenost i karakter konkretnih zadaća u pojedinim područjima razvoja određuje se u 

planovima svake odgojne skupine – prema dominantnim potrebama i osobinama djece/djeteta 

– potrebama i osobinama specifičnim za pojedinu dob. Sadržaji, teme i poticaji razrađuju se u 

skladu s ciklusima u prirodi i kulturnim odrednicama životne sredine djeteta te prema 

specifičnim interesima djece za pojave, probleme i teme koje proizlaze iz neposrednog iskustva 

djeteta/djece pojedine skupine. 

 

Zadaće programa 

 

• pomaganje djeci u prevladavanju teškoća u uspostavljanju novih socio-emocionalnih 

veza u jaslicama/vrtiću 

• zadovoljavanje djetetovih potreba za hranom, zrakom, kretanjem, igrom, boravkom na 

zraku, prirodi 

• poticanje kod djece pozitivne slike o sebi, samopoštovanja, komunikacijskih vještina 

• poticanje kreativnosti, omogućavanje različitih oblika opažanja, izražavanja i stvaranja 

• omogućavanje djetetu stjecanje znanja i navika važnih za njegovu sigurnost (u 

prometu, u pogledu zdravlja – higijenske navike) 

• osiguravati djeci slobodan izbor sadržaja, aktivnosti i materijala 

 

4.1.2. Program ranog učenja engleskog jezika 

 

Program ranog učenja engleskog jezika ostvaruje se u područnom objektu u Kolarevoj 

ulici 39. Koncepcija Programa u skladu je s intencijama Programskog usmjerenja za sve 

cjelovite programe, pa prema tome i sa cjelovitim programom ove ustanove i sa specifičnostima 

programa za rano učenje stranih jezika. 

 Ove su godine polaznici ovog programa djeca od 3. do polaska u školu. 

 

Zadaće programa 

• stvarati uvjete u kojima će dijete imati priliku slušati, čuti i govoriti engleski jezik 

• omogućiti djetetu postupno izražavanje na engleskom jeziku, prema njegovim 

izražajnim mogućnostima 

• njegovati ispravan izgovor, ritam i intonaciju 

• osigurati usvajanje osnovnog rječnika i jezičnih struktura na Engleskom jeziku 

• razvijati samopouzdanje djeteta i osjećaj uspješnosti u spontanom izražavanju 

• razvijati interes djeteta za druge ljude, običaje, zemlje i kulture 
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4.1.3. Program ranog učenja njemačkog jezika  

 

Program ranog učenja njemačkog jezika ostvaruje se u područnom objektu u Kolarevoj 

ulici 43b. Koncepcija Programa u skladu je s intencijama Programskog usmjerenja za sve 

cjelovite programe, pa prema tome i s cjelovitim programom ove ustanove i sa specifičnostima 

programa za rano učenje stranih jezika. 

 Ove su godine polaznici ovog programa djeca od 3. godine do polaska u školu. 

 

Zadaće programa 

• senzibilizirati djecu za usvajanje njemačkog jezika, prenijeti na djecu oduševljenje 

ljepotom njemačkog jezika i radost učenja nečeg novog i zanimljivog 

• razvijanje jezičnih vještina, posebice slušanja i govorenja za njemački jezik 

• postupno izražavanje na njemačkom jeziku u sklopu izražajnih potreba djeteta 

• njegovanje ispravnog izgovora, ritma i intonacije u usvajanju njemačkog jezika 

• usvajanje osnovnog jezičnog vokabulara i jezičnih struktura kroz komunikacijske 

sadržaje u igri, svakidašnjim aktivnostima u spontanoj interakciji 

• razvijati samopouzdanje kod djece i osjećaj uspješnosti u spontanom izražavanju na 

njemačkom jeziku 

• razvijanje interesa djeteta za druge ljude i zemlje postupnim uvođenjem u svijet strane 

kulture i tradicije  

 

4.1.4. Montessori program 

 

  

Montessori program provodi se u dvije mješovite odgojne skupine - u objektu u 

Vidrićevoj 2 i Kolarevoj 39, s djecom u dobi od 3 do 7 godina, s uključivanjem djece s posebnim 

potrebama i s teškoćama u razvoju, prema osobnom interesu djece i roditelja, a u skladu s 

individualnim potrebama i interesom djeteta kroz desetosatni dnevni program.  

                                                                                                                                                   

Montessori program se provodi u pripremljenoj okolini koja uključuje pribor za rad i aktivnosti 

koje djeluju poticajno na dječju znatiželju, te ona uče otkrivajući. Djeca napreduju vođena 

vlastitim potrebama te prema tome biraju i područja svog interesa. Ovakav rad omogućuje 

razvijanje osjetila, koordinacije i kontrole pokreta, koncentracije, te ponavljanje aktivnosti pri 

čemu stječu samopouzdanje i samostalnost.  

 

Montessori program i pribor obuhvaćaju pet područja djelovanja: 

• Vježbe poticanja samostalnosti u svakodnevnom životu (briga za sebe, briga za okolinu, 

razvoj društvenih odnosa, vježbe kretanja) 

• Vježbe poticanja osjetilnosti (razvoj osjeta: vida, dodira, sluha, težine, topline, mirisa, 

okusa)  

• Vježbe iz područja matematike 

• Vježbe za poticanje razvoja govora, čitanja i pisanja 

• Kozmički odgoj (zemljopis, povijest, botanika, zoologija, ekologija, glazbena i likovna 

kultura, različita događanja) 
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Svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine, znanja i 

sposobnosti. 

 

Osnovna teza Montessori pedagogije je 'pomozi mi da učinim sam', a sama Montessori 

metoda ne temelji se na direktnom poučavanju, već na osiguravanju poticajne okoline u kojoj 

će dijete samoaktivnošću razviti sve svoje sposobnosti. Montessori odgajatelj prati 

individualni razvoj svakog djeteta i nudi mu poticaje potrebne za ovladavanje određenih 

vještina sukladno njegovom trenutačnom psihofizičkom razvoju, koje su ujedno i osnova za 

daljnji razvoj djeteta u cjelini. 

 

Montessori skupine su heterogene- djeca su različite dobi pa tako i sposobnosti, a uključena 

su i djeca s teškoćama u razvoju. 

Naši ciljevi su poticati spoznajni, društveni, osjećajni i tjelesni rast i razvoj djeteta. 

Za svako područje rada (samostalnost, osjetilnost, područje jezika, matematiku, kozmički 

odgoj)  koristimo pripadajući Montessori pribor, a svakom djetetu se pristupa individualno. 

 

4.1.5. Poseban dramsko-scenski program 

 

Poseban dramsko - scenski program provodi se u jednoj mješovitoj skupini u objektu u 

Vidrićevoj 2 s djecom u dobi od 3 do 7 godina, s uključivanjem djece s posebnim potrebama i 

s teškoćama u razvoju, prema osobnom interesu djece i roditelja, a u skladu s individualnim 

potrebama i interesom djeteta kroz desetsatni dnevni program.  

Ovaj program obogaćen specifičnim sadržajima iz područja dramsko-scenske kulture kao 

najvažnije zadaće ima ostvarivanje razvojnih zadaća kroz područje dramsko-scenske kulture 

potičući cjelovit i harmoničan razvoj djeteta ujedno poštujući načelo individualizacije. 

 

Dramski odgoj pomaže djetetu u: 

 

 - izražavanju i razvijanju svojih osjećaja, sklonosti, sposobnosti i stavova 

 - razvoju govornih i izražajnih sposobnosti i vještina 

 - razvoju mašte i stvaralaštva 

 - stjecanju sigurnosti i samopouzdanja 

 - razvoju društvene svijesti (samo/kritičnost, odgovornost..) 

 - razvoju humanih moralnih uvjerenja 

 - razumijevanju međuljudskih odnosa i ponašanja 

 - njegovanju suradnje i zajedništva 

 

 

4.1.6. Program predškole – u godini pred polazak u školu 

 

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini 

dana prije polaska u osnovnu školi i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj 

te je kao takav reguliran Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole. Program 

predškole provodi se u okviru redovitog 10- satnog programa, kao i u programu predškole za 

djecu koja nisu u sustavu redovitog programa. U programu predškole realizirati će se 250 sati 
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rada, a provoditi će se sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole kao i 

Programu predškole verificiranom pri MZOS, a u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i 

predškolski odgoj. 

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, 

socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za 

nove oblike učenja. Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole 

moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za 

sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za 

samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Program predškole mora osigurati svakom 

djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i 

unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa 

koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. 

Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili 

unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na 

stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i 

tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, 

inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije 

primjerene dobi. 

 

Cilj: poticanje razvoja predčitačkih i predmatematičkih sposobnosti u predškolsko doba i 

prepoznavanje djece s indikacijama za kasnije eventualno javljanje teškoća u području ovih 

sposobnosti (s obzirom na upute, preporuke i protokol HZJZ-a u uvjetima pandemije COVID-

19) 

 

Bitne zadaće: 

 

U odnosu na dijete: 

 

• Poticanje razvoja predčitačkih i predmatematičkih sposobnosti sve djece od najranije 

dobi 

• Identificiranje djece s indikacijama za kasnije eventualno javljanje teškoća 

• Osiguravanje stručne potpore razvoju predmatematičkih i predčitalačkih vještina 

 

U odnosu na odgojitelje: 

• Educiranje odgojitelja vezano uz poticanje predvještina čitanja i pisanja 

 

U odnosu na roditelje: 

 

• Savjetodavni rad roditelja u području prevencije poremećaja čitanja, pisanja i 

matematičkih sposobnosti 

 

STRATEGIJE OSTVARIVANJA ZADAĆA VRIJEME NOSITELJI 
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Praćenje, procjena i ispitivanje predčitalačkih i 

predmatematičkih vještina djece 

Siječanj-travanj Odgojitelji,  

psiholog, 

 logoped, 

edukac.rehabilitator 

Individualni i/ili grupni rad s djecom koja su  

dobila odgodu od škole te praćenje napretka 

kontinuirano Psiholog 

Rehabilitator 

logoped 

 Osiguranje specifične didaktičke opreme za  

razvoj ovih vještina 

 Ravnatelj, 

str.suradnici, 

odgojitelji 

 Izrada poticaja za poticanje razvoja predčitalačkih 

i predmatematičkih vještina 

kontinuirano odgojitelji 

 Provođenje programa – igara i aktivnosti u  

redovnom odgojno-obrazovnom radu skupine 

 

kontinuirano Odgojitelji i  

psiholog 

Stručno usavršavanje odgojitelja- Priprema za  

polazak u školu 

 

 Psiholog,  

logoped 

 

Stručna pomoć roditeljima – Priprema za školu 

 

 Psiholog,  

logoped 

INDIKATORI VREDNOVANJA 

 

- broj identificirane djece 

- napredak pojedinog djeteta 

- omogućavanje specifičnih uvjeta za razvoj predčitalačkih i predmatematičkih 

- vještina 

- aktivnosti poticanja navedenih vještina 

 

NAČINI PRAĆENJA I DOKUMENTIRANJA 

 

liste praćenja razvoja djeteta 

- zapažanja i bilješke o djeci 

- dosje djeteta 

- rezultati psihodijagnostičkih ispitivanja 

- razvojne liste 

- anketni upitnici 
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4.1.7. CAP program prevencije zlostavljanja 

CAP (Child Assault Prevention) program je  primarne prevencije zlostavljanja koji 

osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe i napada od 

strane poznate odrasle osobe. Ključne strategije uključuju: zalaganje za sebe, podršku vršnjaka, 

učinkovitu komunikaciju i traženje pomoći. 

Ciljevi: 

• Smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja 

kvalitetnim informiranjem i poučavanjem učinkovitim prevencijskim strategijama. 

• Potaknuti lokalnu zajednicu da sprječavanje nasilja među ljudima, a posebno 

zlostavljanja djece, prepozna kao svoj važan cilj i nastojanje. 

• Potaknuti obrazovne institucije na sustavan pristup prevenciji zlostavljanja djece. 

Prevencija se odvija na 3 razine: 

• edukacija osoblja odgojno obrazovne ustanove 

• edukacija roditelja/skrbnika 

• edukacija djece. 

Za pedagošku godinu 2021./2022. se provedba CAP programa planira u skladu s preporukama 

Nacionalnog stožera i HZJZ, te preporukama od strane Udruge roditelja Korak po Korak, 

sukladno tome u ponešto izmijenjenim uvjetima. Provedbu će realizirati educirani tim: 

psihologinja i odgojiteljice. 

 

 

4.1.8. Program RASTIMO ZAJEDNO 

 

Radionice za  odgojitelje  RASTIMO ZAJEDNO 

 

Radionice s odgojiteljima nastale su kao odgovor na potrebu da se primjena Programa „Rastimo 

zajedno“ osim na roditelje proširi i na odgojitelje. 

Ciljevi programa 

 

Svrha i ciljevi Programa „Rastimo zajedno“ u stručnom usavršavanju odgojitelja jesu: 

upoznavanje s programom radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ (ciljevi, način, sadržaj), 

prepoznavanje vrijednosti koje Programa promiče u odnosu na dijete, roditeljstvo i partnerstvo 

kao i na prava  svakog roditelja na podršku zajednice, povećanje kvalitete suradnje i partnerstva 

s roditeljima,  povećanje kvalitete komunikacije i rada s djecom, uočavanje različite pozicije 

roditelja i odgojitelja u odnosu na djetetov život i razvoj te promoviranje Programa u vrtiću, 

užoj i široj zajednici. 
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Namjena programa 

Program je namijenjen odgojiteljima djece rane i predškolske dobi kako bi usvojili i 

primjenjivali u svakodnevnom susretanju i radu s djecom i roditeljima vrijednosti, znanja i 

vještine koje Program promovira. 

 

Način realizacije programa 

Radionice s odgojiteljima najvećim su dijelom identične ili vrlo slične radionicama s 

roditeljima. Radionice za odgojitelje Rastimo zajedno podrazumijevaju sedam 

susreta/radionica sljedećih naziva: 

  1. radionica- Roditelji 21. Stoljeća i četiri stupa odgoja u najboljkem interesu djeteta 

  2. radionica- Psihološke potrebe djeteta i tri dijaloga 

  3. radionica-Roditeljski ciljevi i kako dijete uči o svijetu oko sebe 

  4. radionica- Slušanja-vještina roditeljstva 

  5. radionica- Granice: zašto i kako? 

  6. radionica-Kreiramo rješenja 

  7. radionica-Podizati i odgajati djecu 

 

Radionice za odgojitelje RASTIMO ZAJEDNO PLUS 

  

Nakon početka primjene programa radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju 

„Rastimo zajedno Plus“, pokazala se potreba da se program od 7 radionica s odgojiteljima 

„Rastimo zajedno“ proširi s još dvije radionice kroz koje bi se odgojitelji upoznali s Programom 

„Rastimo zajedno Plus“. Osnovna  svrha ovih dviju radionica je da odgojitelji bolje razumiju  

roditelje djece s teškoćama u razvoju i upoznaju posebnosti i teškoće s kojima se susreću u 

podizanju svoje djece.  

 

Ciljevi programa 

 

Ciljevi ovih dviju radionica u odnosu na odgojitelje su: upoznavanje s radionicama Rastimo 

zajedno Plus, prepoznavanje zahtjevnosti roditeljske uloge roditelja djece s teškoćama, 

upoznavanje s procesom prilagodbe na roditeljstvo djeteta s teškoćama, povećanje uvida u 

iskustava roditelja djece s teškoćama te osvještavanje promjena u obiteljskom funkcioniranju 

nakon rođenja djeteta s teškoćom.  

 

Namjena programa 
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Program radionica za odgojitelje namijenjen je odgojiteljima djece rane i predškolske dobi. 

Usmjeren je i prilagođen potrebama suradnje i partnerstva odgojitelja s roditeljima djece s 

teškoćama. 

Način realizacije programa 

Radionice se mogu provoditi kao nastavak na program od 7 radionica „Rastimo zajedno“ za 

one odgojitelje koji su ga prošli, ili kao 8. i 9.  radionica za nove odgojitelje pri čemu ih je dobro 

provesti bez obzira jesu li djeca s teškoćama uključena u vrtić i bez obzira provodi li se u vrtiću 

program „Rastimo zajedno Plus“ s roditeljima djece s teškoćama. 

Radionice za odgojitelje Rastimo zajedno Plus podrazumijeva dva susreta / radionice 

sljedećih naziva: 

1. radionica – Ja i roditelji djece s teškoćama 

2. radionica – Svaki je roditelj poseban 

 

 

4.2. UNAPRJEĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 
 

Bitne zadaće: 

 

- Unaprjeđivanje kvalitete komunikacije i jačanje komunikacijskih vještina svih 

sudionika odgojno-obrazovnog procesa 

- Implementacija filozofije inkluzije u radu s djecom s teškoćama u razvoju  

- Jačanje kompetencija odgojitelja na putu prema kvalitetnoj praksi  

- Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj – program Eko škole  

 

 

4.2.1. Unaprjeđivanje kvalitete komunikacije i jačanje komunikacijskih vještina svih 

sudionika odgojno-obrazovnog procesa 

 

Komunikacija u dječjem vrtiću ima odgojno-obrazovnu funkciju te obuhvaća 

komuniciranje svih sudionika (djece, odgojitelja, stručnih djelatnika) i ostalih zaposlenika 

vrtića te komunikaciju s roditeljima. Način komuniciranja u ustanovi treba biti otvoren i prožet 

tolerancijom. Kvalitetna komunikacija odraslih osoba (odgojitelja i drugih stručnih djelatnika 

ustanove) s djecom posebno se ogleda u njihovoj osjetljivosti za različite potrebe djece i za 

primjeren i pravodoban odgovor na njih.  

 

 

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA 

 

DIJETE - poticati razvijanje pozitivne slike o sebi kod djece 

- preventivno djelovati na moguće sukobe 

- poticati korištenje ja - poruka 

- poticati asertivno izražavanje vlastitih potreba, želja i 

osjećaja 
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- razvijati prepoznavanje emocija kod sebe i drugih 

- razvijati regulaciju i kontrolu emocija 

- poticati i davati priliku djeci da prepoznaju i razviju 

vlastite naume te da vlastitim snagama krenu u njihovo 

ostvarenje 

- poticati nenasilno rješavanje sukoba 

ODGOJITELJE I DRUGE 

RADNIKE 

-poticati međusobno uvažavanje, uvažavanje tuđih ideja i 

znanja koji mogu doprinijeti radu dječjeg vrtića 

- poticati odgojitelje na primjereno i pozitivno modeliranje 

ponašanja  pred djecom 

- razvijati suradnju odgojitelja i djece, te odgojitelja i 

odgojitelja, kao i odgojitelja i roditelja kroz pozitivne 

oblike komunikacije 

- poticati korištenje ja - poruka 

- poticati korištenje emocionalnog reflektiranja 

- poticati primjereno postavljanje granica 

- poticati razvijanje vlastite emocionalne regulacije i 

kontrole 

- poticati prevenciju sukoba 

- poticati korištenje aktualnog interesa i motivacije djeteta u 

interakciji 

- poticati i osvještavati kod odgojitelja intuitivne didaktičke 

sposobnosti  

- poticati primjenu prirodno podupirućeg dijaloga u potpori 

razvoju djece u svakodnevnim interakcijama 

 

RODITELJE -poticati, ohrabrivati, pomagati i upućivati roditelje na 

pozitivne oblike komunikacije 

 

 

 

4.2.2. Implementacija filozofije inkluzije u radu s djecom s teškoćama u razvoju  

 

Načelo inkluzije i poštivanja različitosti djece s posebnim potrebama  temeljno je načelo 

kojim se djelatnici vrtića Ciciban vode u svom radu. Uz načelo inkluzije, ove godine stavit 

ćemo veći naglasak na kontekst obitelji u kojoj dijete raste i razvija se. Višestruka je dobrobit 

suradnje cjelokupne obitelji s djelatnicima vrtića koji ulaze u doticaj s djetetom tijekom boravka 

u vrtiću kako za dijete, tako i za roditelje (užu obitelj ili kućanstvo) i ostalu djecu u odgojnoj 

skupini i njihove roditelje te za odgojitelje i njihov profesionalni razvoj.  

 

Na početku pedagoške godine sa svakim roditeljem obavit će se inicijalni razgovor tijekom 

kojeg će se prikupiti potrebni podatci o osobinama razvoja, interesima i potrebama djeteta te 

osobitostima obiteljskog i socijalnog okruženja u kojem se dijete nalazi (kontekst obitelji). 

Djeca će se potom uključiti u odgojno – obrazovne skupine unutar vrtića prema rasporedu, 

nakon procjene i dogovora stručnih suradnika i zdravstvene voditeljice, a u suradnji s 

ravnateljicom, odgojiteljima i roditeljima. Tijekom pedagoške godine pratit će se i poticati 
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cjelokupni razvoj djece u suradnji s roditeljima i odgojiteljima u svrhu rane intervencije 

usmjerene prema djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju. 

U skladu s potrebama pojedinog djeteta, dijete i obitelj biti će uključeni u individualni pristup 

unutar vrtića kao i (prema potrebi) izvan vrtića u suradnji sa specijaliziranim ustanovama. Kako 

bi se što uspješnije (kvalitetnije) provela integracija, a naposlijetku i inkluzija djece s teškoćama 

u razvoju u prostorima vrtića, osigurat će se odgovarajući organizacijski i materijalni uvjeti 

(nabava didaktike u suradnji s odgojiteljima, predlaganje stručnih edukacija za odgojitelje u 

suradnji s pedagogom i stručne suradnike) u odgojno – obrazovnoj skupini gdje djeca borave. 

 

Cilj: 

Osiguravanje uvjeta za kvalitetno uključivanje djece s teškoćama u razvoju u sve aspekte 

odgojno obrazovnog rada te ostvarenje suradničkih odnosa roditelja djece s djelatnicima 

vrtića (odgojitelji, stručni suradnici).  

 

Bitne zadaće: 

• timski pristup radu s posebnim naglaskom na suradnju s roditeljima djece s teškoćama 

u razvoju 

• evidentirati, poticati i evaluirati rad s djecom s posebnim potrebama kao i suradnju s 

odgojiteljima i roditeljima u obliku radnih dogovora i poticanja odgojitelja na 

međusobnu razmjenu dobre prakse 

• pružiti pravovremenu, odgovarajuću i kontinuiranu stručnu podršku djeci i roditeljima 

unutar vrtića u suradnji s odgojiteljima i roditeljima te vanjskim suradnicima 

• kontinuirano stručno savjetovanje odgojitelja u radu s djecom s teškoćama u razvoju i 

njihovim obiteljima 

• suradnja s roditeljima djece s teškoćama u razvoju u korist aktivnog uključivanja 

roditelja u ranu intervenciju (modele podrške djetetu) te podizanja kvalitetne roditeljske 

uključenosti u interakciji s djetetom kod kuće 

• planirati aktivnosti i sadržaje u području rane intervencije, asistivne tehnologije i 

potpomognute komunikacije u suradnji s osobama koje svakodnevno okružuju dijete 

• poštivati upute HZJZ - a, MZOO – a i AZOO za rad s djecom rane i predškolske dobi 

 

 

               ŠTO                      KAKO     KADA      TKO 

 

Evidentirati, poticati i 

evaluirati rad s djecom s 

teškoćama u razvoju 

 

-  inicijalni razgovori s roditeljima 

uoči upisa djece u vrtić 

- uočavanje razvojnih 

karakteristika djeteta tijekom 

realizacije inicijalnih razgovora 

- praćenje zapažanja odgojitelja 

nakon integracije djeteta u 

odgojnu skupinu 

  

5. i 6..mj. 

tijekom god. 

rujan, listopad 

i dalje 

 

odg., ST, ZV 
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- praćenje djeteta tijekom perioda 

prilagodbe te kontinuirano 

praćenje osobina razvoja tijekom 

pedagoške godine u svrhu 

prevencije razvojnih teškoća te 

rane intervencije 

- identificirati djecu s TUR/PP, 

procjena osobina razvoja te po 

uočavanju suradnja s 

odgojiteljima, roditeljima i 

vanjskim ustanovama  
 

Timsko planiranje 

odgojno-obrazovnog 

rada i odgovarajuća 

prilagodba materijala 

 

- izbor razvojnih ciljeva i ishoda 

za pojedino dijete 

- osiguravanje optimalnog 

organizacijsko-materijalnog i 

djelatnog konteksta (br. djece i 

odgojitelja u skupini – vođenje 

računa o tome koliko je god 

moguće), prilagođavanje prostora 

razvojnim potrebama djece 

uzimajući u obzir mogućnosti 

djeteta, informiranje, educiranje i 

savjetovanje odgojitelja 

 

rujan, listopad 

i tijekom 

godine 

 

ST, odg. 

 

 

Praćenje razvojnih 

karakteristika, 

mogućnosti i specifičnih 

potreba djece 

 

- suradnja stručnog tima i 

odgojitelja u obliku razmjene 

informacija o djetetu 

- uočavanje promjena u 

razvojnom statusu djeteta te 

usvajanju socijalnih vještina 

- procjena uspješnosti procesa 

inkluzije 

- praćenje interakcija odgojitelj-

dijete, dijete - dijete, dijete – 

roditelj, odgojitelj-roditelj 

- suradnja s roditeljima  

 

tijekom 

godine 

 

odg., ST, ZV 

 

 

Neposredni rad s 

djecom, odgojiteljima i 

roditeljima 

 

-  utvrđivanje razvojnog statusa 

djece 

- izrada individualiziranih 

odgojno – obrazovnih programa 

  

tijekom 

godine 

 

 

odg., ST 
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rada  djece s teškoćama u razvoju 

(PTV) 

- rad i savjetovanje unutar 

kabineta ili odgojne skupine (rad s 

djecom u potrebi i savjetovanje 

odgojitelja) 

- praćenje razvoja i napredovanja 

djeteta      

- evaluacija IOOP-a 

- suradnja sa specijaliziranim 

ustanovama 

- educiranje i savjetovanje 

odgojitelja putem ISA, sastanaka 

(online ili uživo)  

  
 

Suradnja s roditeljima 

 

- razmjena informacija tijekom 

inicijalnih razgovora 

- pravovremeno upućivanje na 

obradu izvan vrtića (po procjeni 

potrebe) 

- uključivanje roditelja  u 

postupak rehabilitacije djeteta 

- savjetodavni i edukacijski rad s 

roditeljima (roditeljski sastanci, 

individualni razgovori) – uz 

praćenje uputa i smjernica s 

obzirom na situaciju uzrokovanu 

COVID-19 pandemijom 

  

početkom 

ped. god., 

tijekom god. 

 

 

odg., ST, ZV 

Evaluacija rada - praćenje razvojnih postignuća 

djeteta (IOOP, na tromjesečnoj, 

polugodišnjoj i godišnjoj razini) 

- procjena uspješnosti suradnje s 

roditeljima i odgojiteljima 

(rezultati suradnje) 

6.mj. i 

tijekom god. 

odg., ST, ZV 

 

 

4.2.3.Jačanje kompetencija odgojitelja na putu prema kvalitetnoj praksi  

 

Definiranje kvalitete u odgojno-obrazovnoj ustanovi je kontinuirani proces koji podržava 

promjenu prakse i razumijevanje pedagoških pojmova koji se smatraju ključnima za osiguranje 

visoke kvalitete rada. Preduvjet za promjenu prakse je rad svakog pojedinca na sebi, 

identifikacija vlastitih jakih strana te prepoznavanje područja rada koje je potrebno unaprijediti. 
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U tom smislu, jedan od ciljeva u ovoj pedagoškoj godini bit će rad na jačanju kompetencija 

odgojitelja u:  

➢ interakcijama s djecom i svim ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa 

➢ jačanju partnerstva s roditeljima  

➢ promicanju demokratskih vrijednosti, inkluzije i različitosti 

➢ praćenju, procjenjivanju i planiranju  

➢ strategijama poučavanja 

➢ spremnosti za cjeloživotno učenje 

 

 

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA 

 

 

DIJETE  

 

- podržavati razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno 

učenje koje uključuju razvoj vještina, znanja, sposobnosti i 

stavova koje djeca trebaju kako bi ovladala vlastitim učenjem, 

socijalnim i interpersonalnim odnosima i komunikacijom 

 

 

 

ODGOJITELJE I 

DRUGE RADNIKE  

 

- potaknuti odgojitelje na promišljanje, na novo učenje i na 

korištenje podrške koju mogu dobiti unutar svoje profesionalne 

zajednice 

- usvajanje i korištenje metoda reflektiranja na vlastitu praksu  

- korištenje metoda sustavnog promatranja djece  

- poticati kontinuirani profesionalni razvoj odgojitelja  

 

RODITELJE  - poticati razumijevanje zajedničke odgovornosti za odgoj, 

obrazovanje i budućnost djece  

- osnaživati roditelje u njihovim kompetencijama i 

odgovornostima 

 

 

4.2.4. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj – program Eko škole  

 

Stalni opći ciljevi programa 

 

- Implementacija odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog 

rada u vrtiću  i  svakodnevni život djece i djelatnika.  

- Poticanje djece na razvoj pozitivnih stavova o važnosti očuvanja prirode. 

- Razvijanje ekološke osviještenosti kod svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa i 

razvijanje vrijednosti i vještina koje doprinose očuvanju okoliša. 
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BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA 

 

DIJETE - poticati usvajanje znanja o mogućnostima razvrstavanja otpada te 

kontinuirano poticati navike razvrstavanja otpada  

- razvijati odgovorno ponašanje prema sebi, drugima i prirodi 

- razvijati senzibilitet i ljubav prema tradicijskim vrijednostima 

Turopolja i omogućiti djeci življenje i njegovanje tradicije te 

razvijanje kulturnog identiteta 

-upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava 

ODGOJITELJE I SVE 

DRUGE RADNIKE VRTIĆA 

- poticati i stvarati uvjete za postupno razumijevanje događaja u 

okolišu i razumijevanje njegovih utjecaja na život  

-poticanje navika racionalnog korištenja higijenskog potrošnog 

materijala 

- poticati odgovorno ponašanje prema sebi i drugima                                         

- poticati i osmišljavati raznolike načine očuvanja okoliša  

RODITELJE - ostvarivati kontinuiranu suradnju s roditeljima u aktivnostima 

vezanima uz očuvanje okoliša                                                                                  

- osvještavati važnost očuvanja prirode, zaštite zdravlja                                        

-educirati roditelje o programu Eko škole kroz razne eko projekte  

 

PLAN AKTIVNOSTI  

Obilježavanje datuma povezanih uz program Eko škole doprinosi raznolikosti aktivnosti 

i sadržaja i njegovanju senzibiliteta za očuvanje prirode. Cilj nam je tijekom cijele pedagoške 

godine kroz aktivnosti radu s djecom poticati zdrave stilove života (kretanje i zdrava prehrana) 

te usvojiti stilove življenja koji utječu na očuvanje i unapređenje zdravlja - očuvanje okoliša 

kroz poticanje i usmjeravanje djeteta na odgovorno ponašanje i stvaranje navika u dimenziji 

uređenosti vrtića, sakupljanje - pravilno odlaganja sekundarnih sirovina, ovladavanje 

umijećima brige o  bilju – nasadima, briga o očuvanju voda, usvajanje znanja o etno i gastro 

značajkama i tradiciji zavičaja i druge. Također, plan je i ove pedagoške godine uključiti se u 

projekt „Živjeti zdravo u vrtiću“.  

Datumi će se obilježavati u skladu s mogućnostima i interesima djece te u skladu s 

temama projekata koje će se provoditi u skupinama. Sve aktivnosti iz Plana djelovanja u svrhu 

provedbe programa Eko škole bit će prilagođene epidemiološkoj situaciji i uputama i 

preporukama od strane HZJZ-a i MZO-a.  

 

 ŠTO TKO 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

L
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T
O

P
A

D
 

   

-obilježavanje važnih datuma prigodnim aktivnostima: 

Dani kruha, Dani jabuka, Dan kravate, Svjetski dan 

hrane, Jesenska svečanost (svaka skupina zasebno, radi 

epidemioloških uvjeta) 

-sve odgojne skupine 
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- obilježavanje Dječjeg tjedna prigodnim eko 

aktivnostima 

-Međunarodni dan zaštite životinja – izrada hranilica za 

ptice, briga o ribama 

-obilježavanje Dana kravate 

-obilježavanje Mjeseca knjige  

 

 

-odgojne skupine prema 

interesu 

 S
T

U
D

E
N

I 

 

-obilježiti Međunarodni dan tolerancije 

-sv. Martin- izrada lanterni i šetnja kroz grad 

 

 P
R

O
S

IN
A

C
 

-obilježavanje Dana grada Velike Gorice i sv. Lucije 

13.12. – izrada lanterni i sadnja pšenice 

-izrada adventskih vijenaca od prirodnih materijala 

 

-estetska interesna skupina 

 

-sve odgojne skupine 

 S
IJ

E
Č

A
N

J
 

 

-izrada hranilica i kućica za ptice 

-priprema za Fašnik 

 

-sve odgojne skupine 

 V
E

L
J

A
Č

A
 

   

 

-23.2. Fašnik 

-Valentinovo 

 

-sve odgojne skupine 

 O
Ž

U
J

A
K

 

  

 

-21.ožujka obilježavanje rođendana vrtića (u skladu s 

epidemiološkom situacijom) 

-22.3. Svjetski dan voda  

 

 

-sve odgojne skupine 

 T
R

A
V

A
N

J
 

   

-obilježavanje Dana planete Zemlje 

-obilježavanje Jurjeva 

 

-sve odgojne skupine 

 S
V

IB
A

N
J

 

  

-Majčin dan 

-izleti na eko imanja povodom kraja pedagoške godine 

(prema mogućnostima, u skladu s epidemiološkom 

situacijom i uputama HZJZ-a) 

 

-odgojne skupine prema dobi 

i interesu 
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ODABRANE OSNOVNE TEME 

 

1. OTPAD 

 

- ciljevi: uočiti razliku između otpada i smeća, stvoriti naviku razvrstavanja otpada, upoznati se 

s vrstama otpada, s recikliranjem otpada (papir, plastika, bio otpad, baterije, limenke, plastika), 

pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada, upoznati različite načine iskorištavanja otpada 

(izrada igračaka, ukrasa, didaktike i dr.), pronalaziti različite načine djelovanja za čišći okoliš, 

osmišljavati eko poruke za buđenje ekološke svijesti kod djece i odraslih.  

 

Aktivnosti za realizaciju ciljeva: 

- razvrstavanje, odlaganje, sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova 

- paćenje i bilježenje količine otpada  

- kreativne radionice s otpadnim materijalima 

- istraživanje vremena razgradnje za pojedine vrste otpada – plastična vrećica, papirnata 

maramica, list, ljuska krumpira (promatranje, bilježenje, omogućavanje djeci razmjene 

iskustva, zaključivanje, donošenje odluka za daljnje djelovanje) 

- izrada kućica i hranilica za ptice, izrada hotela za kukce 

- briga o dvorištu vrtića, briga o zasađenim biljnim vrstama, briga o vrtu 

- ciljana šetnja – uočavanje smeća i otpada u bližoj okolici vrtića 

 

2. VODA 

 

- ciljevi: uočiti svojstva vode koja nas okružuje, agregatna stanja vode, važnost vode, upoznati 

se sa bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi, uočiti razliku između pitke i otpadne vode, 

razvijati svijest o važnosti čuvanja pitke vode i štednje vode, stvarati spoznaje kako 

onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet u vodi, provoditi praćenje potrošnje i 

aktivnosti za štednju vode. 

 

Aktivnosti za realizaciju ciljeva: 

- mjerenje potrošnje (npr. koliko dugo teče voda za vrijeme osobne higijene) 

- pokusi sa vodom (osnovna svojstva vode, agregatna stanja vode)  

- redovno zalijevanje cvijeća 

 

3. ZDRAVLJE  

 

- ciljevi: uočiti povezanost hrane i zdravlja, omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i 

upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća te dovoljne količine 

vode, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, osvještavati važnost pojedinih obroka, 

upoznati specifičnosti prehrane pojedinog djeteta, stvarati navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja 

o njihovom djelovanju na zdravlje. 

 

Aktivnosti za realizaciju ciljeva: 

- provedba aktivnosti u sklopu projekta „Živjeti zdravo u vrtiću“ 

- izrada piramide zdrave hrane  

- radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika 

- planiranje i realizacija tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja 

- redovito povođenje jutarnje tjelovježbe 

- šetnje  

- pojačan boravak na otvorenom 
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4. PROMET 

 

-ciljevi: osvijestiti kod djece znanja i razviti vještine za odgovorno ponašanje u prometu, 

upoznati djecu sa pravilima u prometu, prometnim znakovima, vrstama vozila, opasnostima u 

prometu, razvijati svijest o važnosti zaštite okoliša (prometna sredstva zagađuju okoliš), 

vrstama guma, djetetom kao suvozačem, itd. 

 

Aktivnosti za realizaciju ciljeva: 

- sudjelovanje u HAK-ovoj radionici 

- promatranje i kretanje u prometu 

 

5. KULTURNA RAZNOLIKOST I BAŠTINA 

 

- ciljevi: razvijati svijest o sebi, svom kulturnom i nacionalnom biću 

 

Aktivnosti za realizaciju ciljeva: 

- oblikovanje centra kulturne baštine i bogaćenje uporabnim kućanskim predmetima (starinama, 

alatima, dječjim tradicijskim igračkama, glazbalima) i slikovnim materijalima 

- izrada plakata predstavljanja djeteta (tko sam, odakle sam) 

- izrada maketa  

- slušanje tradicijske glazbe iz našeg podneblja 

- šetnja i upoznavanje važnih lokaliteta našega kraja 

 

6. LJUDSKA PRAVA 

 

- ciljevi: upoznati djecu s njihovim pravima i odgovornostima, razvijati kod djece empatiju i 

razumijevanje za različitosti, razvijati kod djece vještine rješavanja sukoba i pomaganja 

drugima, razvijanje odgovornosti za sebe i duge 

 

Aktivnosti za realizaciju ciljeva: 

- upoznavanje djece s ljudskim i dječjim pravima 

- izrada plakat s pravima djece 

- dogovaranje pravila rješavanja sukoba 

 

 

7. BIORAZNOLIKOST 

 

- ciljevi: upoznati djecu s vrstama biljaka i životinja, upoznati bioraznolikost koja nas okružuje 

te kod djece razviti svijest o potrebi njezinog očuvanja za dobrobit svih 

 

Aktivnosti za realizaciju ciljeva: 

- istraživanje vrsta drveća u okolici vrtića  

- istraživanje tragova životinja uz drveće 

- istraživanje razvoja drveta 

- upoznavanje različitih oblika krošanja 

- istraživanje mirisa drveća 

- upoznavanje šumskih životinja 

- briga ljudi za životinje – stanište, hranjenje 

- postavljanje kućica za ptice 
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- istraživanje različitih eko sustava 

 

ORGANIZIRANJE EKO PATROLE (PRAĆENJE STANJA I OCJENJIVANJE) 

 

Dječje eko patrole organizirat ćemo sukladno epidemiološkoj situaciji, a u eko patroli 

sudjelovati će djeca starijih vrtićkih i predškolskih odgojnih skupina koji će na svome katu 

pratiti stanje i voditi evidenciju (sobe, sanitarne prostorije, hodnici). Djeca će putem 

jednostavnog obrasca za praćenje patrolirati po vrtiću jedanput tjedno. Pratit će se jesu li slavine 

zatvorene, svjetla ugašena, otpad u odgovarajućim spremnicima. Ako zateknu neodgovarajuće 

stanje, obavijestit će skupinu u kojoj je detektiran problem da ga uklone i da ubuduće vode 

brigu da do njega ponovno ne dođe. Odgojitelji će davati upute i biti podrška djeci na putu 

patroliranja. Podatke eko patrole obrađivati će eko koordinatori te periodički  prikazivati 

zatečeno stanje.  

 

IZLOŽBE VRTIĆKIH RADOVA 

 

Ostvarivati će se tematski, vezano uz važne eko datume i zbivanja u vrtiću, a prezentirat će se 

putem plakata i video uradaka na hodnicima i u pretprostorima vrtića.  

 

 

4.3. OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG 

RADA 
 

Proslave, blagdani i radosna zbivanja                 

 

Redovni odgojno-obrazovni rad se obogaćuje obilježavanjem blagdana, proslavama, 

predstavama odgojitelja za djecu, gostovanjima vanjskih izvođača i posjetama - prema 

planovima, tematskim cjelinama i projektima koji se ostvaruju u odgojnim skupinama.  

 

Kalendar proslava, blagdana i radosnih zbivanja (odnosi se na obilježavanje unutar 

pojedine odgojne skupine):  

 

1. Jesenske svečanosti                                                                                   kraj listopada 

2. Dani zahvalnosti za plodove zemlje          listopad 

3. Dani kruha                              listopad 

5. Svjetski dan hrane             16. listopada 

6. Međunarodni dan siromaštva       17. listopada 

7. Dan kravate         18. listopada          

8. Dani jabuka          20. listopada 

9. Mjesec knjige         15. listopada do 15. studenog 

10. Svjetski dan štednje          31. listopad 

11. Blagdan Svih svetih       krajem listopada 

12. Međunarodni dan ljubaznosti      13. studenog 

13. Međunarodni dan dječjih prava       20. studenog 

14. Adventski blagdani    

     - Sv.  Barbara                      4. prosinca 

     - Sv. Nikola                       6. prosinca 

    - Međunarodni dan ljudskih prava      10. prosinca 

     - Sv. Lucija               13. prosinca 
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     -  Božić           25. prosinac 

15. Nova Godina – blagoslov Vrtića (posjeta svećenika u odgojne skupine, ukoliko će 

epidemiološka situacija to dozvoljavati)                                                                                               

siječanj 

16. Svjetski dan smijeha                     10. siječnja 

17. Pokladna slavlja             

     - sudjelovanje predškolskih grupa 

       na Malom turopoljskom Fašniku (ukoliko će biti moguće realizirati)              

veljača 

18. Valentinovo                        14. veljače 

19. Međunarodni dan bajki                                26. veljače 

20. Dan očeva u Hrvatskoj           19. ožujka 

21. Dan Vrtića  

     - prvi dan proljeća          21. ožujka 

22. Svjetski dan Down sindroma        21. ožujka 

23. Svjetski dan voda          22. ožujka 

24. Dan kazališta         27. ožujka 

25. Svjetski dan šale            01. travnja 

26. Međunarodni dan dječje knjige          02. travnja  

27. Međunarodni dan zdravlja          07. travnja 

28. Uskršnji blagdani             12. travnja 

29. Dan planete Zemlje            22. travnja 

30. Jurjevo               23. travnja 

31. Međunarodni dan plesa           29. travnja 

32. Praznik rada                        1. svibnja 

33. Dan vatrogastva              4. svibnja 

34. Majčin dan            12. svibanj 

35. Međunarodni dan obitelji                    15. svibnja 

36. Dan muzeja             18. svibnja 

37. Dan športa              27. svibnja 

38. Završne svečanosti                                         svibanj 

39. Dan državnosti             25. lipnja 

40. Svjetski dan prijateljstva         30. srpnja 

 

 

Plan obogaćivanja odgojno-obrazovnog procesa 

 

 

SADRŽAJI 

 

NOSITELJI VRIJEME 

PROVEDBE 

 

1. IZLETI 

Za djecu od navršene pete godine života 

iz starijih vrtićkih i predškolskih 

odgojnih skupina 

-jedan izlet u pedagoškoj godini 

 

pedagog 

 

destinacija se odabire 

sukladno potrebama 

programa i interesima 

djece 

 

Proljeće 2022. 

(ukoliko će 

epidemiološki uvjeti 

to dozvoljavati) 

 

2. SCENSKE PREDSTAVE 

Predstave dramskih interesnih skupina  

 

 

 

 

Tijekom godine 
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Predstave vanjskih izvođača  

 

dramske interesne 

grupe vrtića 

 

 

 

 

 

 

3. POSJETE 

- planiranje posjeta odvijat će se 

tijekom pedagoške godine u skladu s 

epidemiološkim uvjetima, a prema 

interesima i potrebama djece 

 

 

 

pedagog, stručni 

djelatnici, odgojitelji 

 

 

Tijekom godine 

 

Kraći programi    

 

Kraće programe u Vrtiću ostvaruju vanjski suradnici, kako je navedeno u poglavlju Ustrojstvo 

rada: 

 

Kraći programi: 

 

1. Engleska igraonica              Pučko otvoreno učilište Velika Gorica 

 

 

 

 

Ostali projekti  

 

• eTwinning projekti  

 

Putem ove digitalne platforme koja omogućuje članovima priliku za komuniciranje, suradnju, 

razvoj projekata, razmjenu znanja i iskustava sa odgojno-obrazovnim zajednicama iz cijele 

Europe, Dječji vrtić Ciciban nastavit će i ove pedagoške godine provedbu projekata „Dan moga 

grada“ i „U svijetu likovnih umjetnika 4“ te će se uključivati u druge projekte sukladno 

interesima djece.  

 

• MORENEC – Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene 

riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja  

 

Projekt MORENEC Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg financira Hrvatska 

zaklada za znanost. Opći cilj projekta je doprinijeti sistematizaciji postojećih i kreiranju novih 

znanstveno utemeljenih spoznaja o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima 

rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi, kao temeljima planiranja, razvoja i 

evaluacije učinkovitosti odgojno-obrazovnih metoda, strategija i programa usmjerenih 

obiteljima i djeci rane i predškolske dobi. U projektu od prošle pedagoške godine sudjeluju  

odgojne skupine sa djecom u dobi od 5 i 6 godina. Kooridanor projekta za dječji vrtić Ciciban 

je Dijana Čorak, odgojitelj savjetnik. 
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• Virtograd – Program otkivanja talenta i poticanja cjelovitog razvoja djece 

 

Cilj programa Virtograd jest stvoriti okruženje u kojem su djeca slobodna istraživati i otkrivati 

svoje talente i interese te ih projektno razvijati surađujući s drugima te nadopunjujući 

međusobno talente u procesu realizacije projekta.  

Projekt će se realizirati u nekoliko ogojnih skupina (Zvjezdice, Sunčeki, Biseri, Elmeri, 

Krijesnice, Perlice, Lavići, Zečići), a uključuje edukaciju za odgojitelje, provedbu aktivnosti u 

skupini s djecom te mentorske radionice s evaluacijama aktivnosti.  

 

• Škole za Afriku 

 

Na poziv UNICEFA, dječji vrtić Ciciban će se ove pedagoške godine uključiti u projekt 

humanitarnog karaktera. U projektu će sudjelovati tri odgojne skupine: Zečići, Iskrice i Biseri.  

Cilj projekta je jačati incijativu i spremnost djece da organiziraju i provedu humanitarnu akciju, 

svijest da svaki pojedinac može pomoći u stvaranju boljeg svijeta i boljeg života za sebe i za 

drugoga. UNICEF će za svaku skupinu osigurati edukacijske materijale te stručnu podršku u 

provedbi aktivnosti. 

Osim što će prikupljati sredstva za obrazovanje djece u Africi, djeca će sudjelujući u projektu 

učiti o dječjim pravima te razvijati vrijednosti kao što su tolerancija, pravednost i međuovisnost, 

koje su preduvjet njihovog odrastanja u u kvalitetne i društveno odgovorna mlade ljude.  

Koordinator projekta za dječji vrtić Ciciban je odgojiteljica Maja Trupčević.  

 

• Sigurniji vrtići i škole 

 

Hrvatski Crveni križ sudjeluje kao partner na projektu Erasmus+ „Sigurnije škole i vrtići“, a 

cilj projekta je poboljšati znanja i ojačati kompetencije djece u vrtićima te njihovih odgojitelja 

za teme pripreme za izvanredne situacije, prve pomoći, psihocosijalne podrške i sigurnosti u 

školama i vrtićima. Dječji vrtić Ciciban registiran je na platformi Sigurnija djeca te ove 

pedagoške godine krećemo u skupljanje bodova kako bismo, nakon sakupljenih 20 bodova, 

stekli oznaku „Siguran vrtić“. Na platformi su ponuđene aktivnosti koje se trebaju realizirati u 

skupinama kako bismo stekli bodove. Administratori na platformi su: pedagog Marija Jusup i 

odgojitelj mentor Andrea Hranilović. 

 

 

5. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE  
 

Bitne zadaće: 

 

- Razvijati i jačati komunikacijske vještine potrebne za rad s djecom i odraslima 

- Jačati kompetencija odgojitelja na putu prema kvalitetnoj praksi  

- Jačati kompetencije odgojitelja u realizaciji inkluzivnog rada  

- Jačati kompetencije odgojitelja u području partnerstva s roditeljima 

 

 

5.1. KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 
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Tabela 13 – Plan kolektivnog stručnog usavršavanja 

PODRUČJA NOSITELJI VRIJEME 

Kvaliteta interpersonalnog okruženja 

Stvaranje stimulativnog i dinamičnog okruženja  

Stvaranje grupa za podršku u radu – razmjena iskustava 

odgojitelja iz sličnih dobnih skupina, zajedničko 

rješavanje problema, oluja ideja, zajednički rad na 

poboljšanju kvalitete prakse  

Stručni suradnici, 

odgojitelji 

Tijekom 

godine 

Planiranje odgojno-obrazovnog procesa 

 - planiranje    

 - dobrobiti za dijete, odgojitelje i roditelje  

 - praćenje djetetovog razvoja  

 

Pedagog, odgojitelji 

mentori i savjetnici 

Tijekom 

godine 

Partnerstvo s roditeljima 

 - osmišljavanje i osposobljavanje svih djelatnika za nove 

vidove suradnje s roditeljima, održavanje kontinuirane 

komunikacije uslijed uvjeta izazvanih pandemijom Covid-

19 

- uvođenje komunikacije s roditeljima putem aplikacije 

OrdyBee (probna verzija, za tri odgojne skupine) 

stručni suradnici i 

odgojitelji 

Tijekom 

godine 

Jačanje digitalnih kompetencija odgojitelja 

 - osposobljavanje odgojitelja za osnovna i napredna 

informatička znanja   

- organiziranje radionica u okviru interesne grupe za 

razvoj digitalnih kompetencija (PowePoint za početnike i 

sl., prema planu interesne skupine) 

Odgojitelji mentori, 

odgojitelji 

Tijekom čitave 

godine  

Funkcionalno planiranje i vođenje knjige pedagoške 

dokumentacije  

-kao glavno polazište odgojno –obrazovnog planiranja 

staviti razvojne potrebe i interese djece  

Pedagog  Tijekom čitave 

godine  

Razvojne karakteristike i prilagodba djece na jaslice i vrtić 

- praćenje djece tijekom perioda adaptacije, priprema 

odgojitelja 

Osvrt na adaptaciju  

 

Psiholog, pedagog 

 

 

Rujan, listopad 

 

Inkluzija djece s teškoćama 

-planiranje, izrada i provođenje IOOP-a u odgojnim 

skupinama 

-primjeri iz prakse inkluzivnog rada u odgojnim 

skupinama 

- pozitivna socio-emocionalna klima u skupini 

 

Edukacijski 

rehabilitator, 

psiholog, logoped i 

odgojitelji 

 

 

listopad 

tijekom god. 

 

 

 



Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2021./2022. 

 
48 

-evaluacija rada (roditelji, odgojitelji)   

   

 

 

 

Nespecificirani poremećaji govora i govornog jezika 

- komunikacija s roditeljima djece s  PP i TUR govora, 

jezika i komunikacije 

  -modeli potpore u radu s djecom s PP i TUR govora, 

jezika i komunikacije 

  -potpomognuta komunikacija i asistivne tehnologije 

logoped 

 

 

 

 

log. i vanjski 

suradnici 

tijekom godine 

 

tijekom godine 

 

tijekom godine 

Govor, jezik, komunikacija- od jaslica do škole 

-osobine razvoja govora, jezika i komunikacije djece 

pojedine dobi…-razvojne liste, razvojne mape 

 -govorno, jezično, komunikacijski poremećaji kod djece 

rane dobi 

-planiranje razvojnih zadaća i sadržaja rada za poticanje 

govorno- jezičnog- komunikacijskog  razvoja djece 

pojedine dobi 

-osiguravanje uvjeta za realizaciju planiranih razvojnih 

zadaća i sadržaja rada 

- isticanje uloge i značaja živog govora u razvoju govora, 

jezika i komunikacije djece 

-komunikacijski model Marte Meo prirodne potpore 

razvoju 

  

logoped u suradnji s 

odgojiteljima i 

vanjskim 

suradnicima 

tijekom godine 

Priprema za školu    

   - planiranje odgojno – obrazovnog rada: razvojne zadaće 

i poticajni organizacijsko-materijalni kontekst (verificirani  

program predškole)                                                              

- procjena spremnosti za školu, praćenje i poticanje                          

-govorno-jezični razvoj s posebnim usmjeravanjem na   

predvještine značajne za čitanje, pisanje i računanje                        

- partnerstvo s roditeljima - predavanje, pisani materijali, 

povratne informacije o pripremljenosti za školu                            

-partnerstvo sa školom, pisanje mišljenja o spremnosti za 

školu 

odgojitelji 

predškolskih i 

starijih vrtićkih 

skupina, psiholog, 

pedagog, logoped 

 

tijekom godine 

  

Posebni programi (Montessori, Dramsko- scenski, skupine 

s engleskim i njemačkim jezikom) 

   - seminari Agencije za odgoj i obrazovanje 

   - seminari za odgojitelje u programima ranog učenja          

 jezika i u Montessori programu, te Posebnom 

dramsko-scenskom programu 

Agencija za odgoj i 

obrazovanje, 

Učiteljski fakultet, 

Cvrčak, Jezik i 

vrtić, Sanela 

radionice, Hrvatski 

centar za dramski 

 

tijekom god. 
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Tabela 14 - Stručni aktivi u ustanovi 

 

TEMA NOSITELJI VRIJEME  

Razvojne karakteristike i prilagodba djece na  

jaslice i vrtić  

 

psiholog, pedagog rujan  

Osvrt na razdoblje adaptacije  

 

psiholog, pedagog listopad  

CAP program prevencije nasilja nad djecom psiholog listopad 

Osobine razvoja komunikacije, govora i 

jezika djece po dobima (1.-3.g., 3.-5.g., 5.-

7.god.) 

 

logoped rujan, listopad 

Korištenje komunikacijskog modela Marte 

Meo pirodne potpore razvoju tijekom 

prilagodbe  

 

logoped listopad 

Kompetentni odgojitelj – koraci prema 

kvalitetnoj praksi 

 

pedagog listopad  

Priprema djece za polazak u školu  psiholog, logoped, 

pedagog 

studeni  

Komunikacija s roditeljima djece s PP i TUR 

govora, jezika i komunuikacije 

  

logoped studeni  

Komunikacija, odnosi i timski rad u vrtiću 

 

pedagog studeni  

Gesta u funkciji poticanja razvoja 

komunikacije, govora i jezika 

logoped studeni 

Asertivna komunikacija 

 

psiholog prosinac  

Ples pisanja u vrtiću 

 

logoped siječanj  

odgoj 

Stručno razvojni 

Montessori centri, 

Hrvatsko 

Montessori društvo 

Rastimo zajedno radionice za odgojitelje logoped i 

odgojitelji 

tijekom godine 

Seminari i webinari iz Kataloga Agencije za odgoj i 

obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 

 

Agencija za odgoj i 

obrazovanje 

prema 

Katalogu 

AZOO za 

stručno 

usavršavanje 
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Suradnja i komunikacija s roditeljima djece s 

PP/TUR  

edukacijski 

rehabilitator, 

psiholog 

siječanj 

Individualni razgovori s roditeljima 

 

pedagog veljača  

Poremećaj iz spektra autizma 

 

edukacijski 

rehabilitator 

travanj 

 

*mogućnost realizacije aktiva online (putem aplikacija Zoom, Microsoft Teams i sl.), ovisno 

epidemiološkoj situaciji 

 

5.2. INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 
 

Tabela 15 – Područja individualnog stručnog usavršavanja 

 

Individualno stručno usavršavanje odgojiteljica tematski je vezano s navedenim sadržajima 

kolektivnog stručnog usavršavanja, te s bitnim zadaćama odgojno – obrazovnog rada. 

 

PODRUČJA STRUČNI RADNICI 

Prepoznavanje i identifikacija potreba djece/djeteta 

   

odgojitelji, stručni suradnici 

zdravstveni voditelj, 

ravnatelj 

Prilagodba djece na jaslice- vrtić 

Razvojne karakteristike  i period prilagodbe djece na 

vrtić 

Smjernice za rad s djecom i roditeljima u periodu 

prilagodbe i upoznavanje s individualnim dječjim 

potrebama u jasličkim skupinama 

Korištenje komunikacijskog modela Marte Meo 

prirodne potpore razvoju tijekom prilagodbe 

 

odgojitelji  jasličkih skupina i 

skupina novoupisane djece, 

psiholog, pedagog, logoped i  

odgojitelji Marte Meo praktičari   

Primjena programa ranog učenja stranog jezika   odgojitelji grupa sa stranim jezikom 

u suradnji sa Stručno razvojnim 

centrom za rano učenje stranih 

jezika, Sanela radionice, Jezik i 

vrtić, Cvrčak 

Primjena Montessori programa 

 

odgojitelji Montessori programa 

Primjena posebnog dramsko-scenskog programa odgojitelji posebnog dramsko-

scenskog programa 

Partnerstvo odgojitelja i roditelja   odgojitelji svih skupina, stručni 

suradnici 

Oblikovanje i obogaćivanje materijalnog okruženja 

  

odgojitelji svih skupina, ravnatelj, 

pedagog  
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Inkluzija i rad s djecom s teškoćama u razvoju i 

posebnim potrebama – stručni skupovi i edukacije u 

organizaciji AZOO-a, ISA-e i vanjskih ustanova/udruga 

odgojitelji s djecom u inkluziji, 

edukacijski rehabilitator, stručni 

suradnici 

Rad sa odgojiteljima pripravnicima (smjernice za rad, 

konzultacije s odgojiteljem mentorom, odgojno 

obrazovni rad s djecom, ogledne aktivnosti i osvrti 2x 

godišnje) 

 

odgojitelji pripravnici, mentori, 

pedagog, stručni suradnici 

Marte Meo prirodna potpora razvoju  i refleksivna 

praksa – put ka komunikaciji s djecom 

 

Potpomognuta komunikacija i asistivne tehnologije  

logoped u suradnji sa odgojiteljima 

i vanjskim suradnicima 

 

logoped i edukacijski rehabilitator u 

suradnji s vanjskim suradnicima 

CAP program prevencije zlostavljanja 

 

odgojitelji i stručni suradnici 

 

 

 

5.3. ODGOJITELJSKO VIJEĆE 
 

Tabela 16 – Plan Odgojiteljskog vijeća 

 

SADRŽAJ NOSITELJ VRIJEME 

1.   Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada i 

Kurikuluma DV Ciciban za 2021./22. godinu. 

 Provedba Godišnjeg plana i program u skladu s 

uputama HJZ-a i MZO-a  

  

ravnatelj i 

članovi 

stručnog tima 

 

 

Rujan 

2. Plan djelovanja Eko škole za ped.god.2021./2022. 

 

pedagog, eko 

koordinatori 

Studeni 

3. Predavanje i radionica stručnih suradnika  odgojitelji 

mentori i 

savjetnici, 

pedagog 

 

Siječanj 

 

4.  Obilježavanje rođendana Vrtića 

     Predavanje vanjskog predavača  

 

ravnatelj Ožujak 

5. Organizacija rada u ljetnom periodu 

      Plan godišnjih odmora 

       

 

ravnatelj, 

stručni 

suradnici   

Lipanj 
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6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za 2021./22. 

godinu 

      Raspored rada radnika 

      Osvrt na ljetnu organizaciju 

      Osvrt na roditeljsku valorizaciju programa Vrtića 

 

ravnatelj 

stručni 

suradnici 

Kolovoz 

 

 

5.4. TIMSKI RAD 

Kroz timsko djelovanje cilj je postići što kvalitetniju razinu suradničkih odnosa. U vrtiću, 

organizaciji koja uči, razvojni put je stalno mijenjanje i istraživanje vlastite prakse. Rad na ovoj 

dimenziji odnosit će se na pozitivno djelovanje i međusobno uvažavanje svih zaposlenika u 

procesu. Kontinuirano treba pridonositi osvještavanju osobne odgovornosti kod svakog 

pojedinca jer je ključna za postizanje kvalitete rada, kao i osobni doprinos i angažiranost. 

Također, kontinuirani naglasak bit će na poticanju odgovornosti, suodgovornosti, kritičke 

refleksije, kulturnog dijaloga i profesionalnosti u rješavanju problema.  

 

INTERESNA GRUPA ODGOJITELJA  VODITELJ(I) 

ESTETSKA GRUPA Karmela Krunić Habulinec- Vidrićeva  

Irena Delač - Kolareva 

DRAMSKA GRUPA Adela Šimun - Vidrićeva 

Josipa Nuić - Kolareva 

WEB GRUPA  Andrea Hranilović 

GRUPA ZA RAZVOJ DIGITALNIH 

KOMPETENCIJA  

Katarina Šeravić Lovrak  

EKO GRUPA  Suzana Rajković 

 

Od odgojitelja se očekuje profesionalnost, praktične kompetencije, sposobnost pronalaženja 

kreativnih rješenja, inicijativnost, poduzetnost, odgovornost.  U radu interesnih grupa svakako 

važnu ulogu ima voditelj grupe koji bi trebao posjedovati i razvijati kvalitete poput otvorenosti 

za nova znanja, ideje i rješenja, suradništvo, spremnost za slušanje, motiviranost, 

samokritičnost, toleranciju, komunikacijske vještine, fleksibilnost.   
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6. SURADNJA S RODITELJIMA 

 
  Za dječji razvoj i učenje od velikog je značaja kvalitetno partnerstvo s roditeljima. 

Uvažavajući ulogu obitelji kao prve odgojno-obrazovne i socijalne sredine od izuzetne je 

važnosti povezivati vrtić i obitelj te stalno unaprjeđivati obostranu komunikaciju. Kako bi se 

dječji razvoj optimalno podupirao, kontinuirano je važno osvještavati kako je na odraslima 

odgovornost za postupanje u najboljem interesu za dijete. U tom smislu, naši kontinuirani 

ciljevi su: 

- Rad na unaprjeđivanju komunikacije s roditeljima 

- Poticati planiranje zajedničkog djelovanja roditelja i odgojitelja u razvijanju 

kompetencija djece 

- Pružati roditeljima stručnu podršku i osnaživati ih u znanjima i vještinama važnim za 

ispunjavanje roditeljskih odgovornosti 

  

 

Tabela 17 – Sadržaji suradnje s roditeljima 

 

OBLICI SADRŽAJI NOSITELJI VRIJEME 

Uključivanje u  

proces  

- boravak roditelja u grupi u vrijeme 

adaptacije (prilagođeno uvjetima uslijed 

pandemije Covid-19, poštujući izrađene 

protokole)  

- pomoć u ostvarivanju materijalnih uvjeta 

(donacije, prikupljanje neoblikovanog 

materijala...)    

odgojitelji rujan-listopad 

 

tijekom god. 

Zajedničke     

aktivnosti 

djece i 

roditelja 

- sudjelovanje u radu s djecom       

- sudjelovanje na svečanostima     

(ukoliko će epidemiološka situacija to 

dozvoljavati) 

odgojitelji tijekom god. 

Roditeljski    

sastanci i     

radionice 

- roditeljski sastanci realizirat će se tijekom 

toplijeg vremena primarno na otvorenom 

(terase, dvorišta vrtića) te u zimskim 

mjesecima u unutarnjim prostorima vrtića, 

uvažavajući epidemiološke mjere 

(održavanje razmaka, nošenje zaštitne 

maske, provjetravanje prostora), a ostali 

važni sadržaji će se roditeljima plasirati 

putem elektroničke pošte, mobilnih 

aplikacija (grupe WA i Viber) te sukladno 

mogućnostima, putem online komunikacije 

 

 

 

odgojitelji i 

stručni 

suradnici 

 

 

 

 

 

 

logoped, 

odgojitelji 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ožujak 
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- ciklus radionica za osnaživanje roditelja 

Rastimo zajedno 

Individualni    

   razgovori s     

   roditeljima 

- intervjuiranje roditelja i konzultacije u 

vezi početka polaska djeteta u Vrtić , uz 

pridržavanje mjera    

- savjetodavni rad za odgoj i pomoć djetetu 

i roditelju 

stručni 

suradnici i 

odgojitelji 

lipanj-srpanj 

 

tijekom godine 

Informiranje - kutići za roditelje; informacije o radu, 

djeci i organizaciji    

- osmišljavanje sadržaja i aktivnosti za 

rubriku Vrtić u kući, na web stranici vrtića    

- izložbe produkata dječjeg stvaralaštva     

- promidžbeni materijal, letci, upute     

- literatura za roditelje 

-web stranica Vrtića 

odgojitelji i 

stručni 

suradnici 

 

 

 

 

stručni 

suradnici 

tijekom god. 

 

 

7. SURADNJA S USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 

 
Cilj suradnje je podizanje razine kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i stručnog rada vrtića; 

obogaćivanje odgojno-obrazovnog procesa i prezentacija rada vrtića. 

 

• Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

• Agencija za odgoj i obrazovanje 

• Poliklinika za rehabilitaciju govora i slušanja SUVAG 

• Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj 

• Centar za odgoj i obrazovanje Gorica 

• Akademija za razvojnu rehabilitaciju Zagreb 

• Kabinet za ranu komunikaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu  

• Centar za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno 

• Centar za djecu s neurorazvojnim i  motoričkim smetnjama – Zagreb 

• Centar za zaštitu majke i djeteta, Klinika za dječje bolesti – Zagreb 

• Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba   

• Centar za socijalnu skrb Velika Gorica, te Centri za socijalnu skrb Grada Zagreba 

• Udruga CeliVita 

• Hrvatsko Montessori društvo 

• Hrvatski centar za dramski odgoj 

• Stručno-razvojni centri za rano učenje stranih jezika 

• Stručno-razvojni centar za razvoj likovnosti 

• Dom zdravlja Velika Gorica, Dječji dispanzer, Dispanzer za mentalno zdravlje djece, 

HE služba Grada 

• Hrvatski Zavod za javno zdravstvo 

• Suradnja s Hrvatskim Crvenim križem na projektu Sigurniji vrtići i škole  

• Pučko otvoreno učilište Velika Gorica 
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• Suradnja s Filozofskim Fakultetom  

• Suradnja s Učiteljskim fakultetom na projektu MORENEC 

• Suradnja s Unicefom Hrvatska na projektu Škole za Afriku  

• Upravni odjel za društvene djelatnosti  

• Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport 

• Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji 

• Osnovne škole Grada Velike Gorice 

• Dječji vrtići Grada Velike Gorice 

• Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica 

• Dječji odjel Gradske knjižnice Velika Gorica 

• Čitaonica Galženica  

• Župni uredi u Velikoj Gorici - posjete za blagdane i blagoslov vrtića 

• Mjesni odbori Grada Velike Gorice na lokacijama gdje su naši vrtići 

• Turistička zajednica Grada Velike Gorice 

• Umjetnička škola Franje Lučića 

• Suradnja s tvrtkom Dikobraz putem korištenja aplikacije OrdyBee  
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8. GODIŠNJI PLANOVI I PROGRAMI RADA RAVNATELJA, 

STRUČNIH DJELATNIKA I ZDRAVSTVENOG VODITELJA 
 

 

8.1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA 

 
ORGANIZACIJA RADA RAVNATELJA 
 

     

Lokacije:          

  

           Centralni vrtić - V. Vidrića   2 

           Područni vrtić - S. Kolara   39   

           Područni vrtić - S. Kolara   43 b 

            

           O.Š. Juraj Habdelić, P.Š. Šiljakovina i Velika Buna 

           O.Š. Novo Čiče 

 

Broj odgojnih skupina:  

 

u redovnom programu       17 

u posebnom programu        7     

u programu predškole          4  

 

Broj djece:   

 

u redovnom programu        543 

u posebnom programu       149        

u programu predškole          33   

 

Broj zaposlenika:              104 

                 

GODIŠNJE ZADUŽENJE SATI RADA  : 

 

Ukupan broj radnih dana:  252 x 8 sati  = 2016 sata 

Godišnji odmor:                30 x 8 sati  = 240 sata 

Godišnje zaduženje:                222 X 8  =  1776 sati 

 

 

Radno vrijeme ravnatelja iznosi 40 sati tjedno i  to : 

 

          -   u ustanovi:                                 30 sati 

          -   van ustanove i na poslovima stručnog usavršavanja   

              drugim poslovima predviđenim planom:       10 sati   
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PODRUČJE RADA RAVNATELJA 

 

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE : 

 

1.1. Ustroj i organizacija rada 

1.2. Materijalni uvjeti rada 

1.3. Financijsko poslovanje 

 
                               

 ODGOJNO OBRAZOVNI  PROCES : 

 

2.1. U odnosu na stručne suradnike 

2.2. U odnosu na odgojitelje 

2.3. U odnosu na roditelje 

2.4. U odnosu  na dijete 

2.5. Projekti 

2.6. Valorizacija 
 

2. STRUČNO USAVRŠAVANJE  

3. DRUŠTVENA SREDINA  

 

BITNE ZADAĆE 

 

Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznajama teorije i 

napredne prakse predškolskog odgoja kroz: 

- osiguranje materijalnih, kadrovskih i organizacijskih uvjeta za 

realizaciju programa odgojno-obrazovnog rada s djecom programskoj 

orijentaciji, 

- organizacija izvođenja radova prema planu investicijskih ulaganja u 

objekte i investicijskog održavanja objekata, sve u skladu sa 

financijskim planom, 

- realizacija investicijskog plana i redovita kontrola održavanja objekata, 

- ažurnost plana i realizacije, 

- osiguravanje povoljnijih materijalnih uvjeta u svim procesima rada, 

- osiguravanje pozitivne i poticajne klime i dobrih međuljudskih odnosa, 

- kontinuirano praćenje realizacije zadaća u svim strukturama radnika, 

- kroz suradnju i pravovremeno izvješćivanje gradske uprave Grada 

Velike Gorice i Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport 

-  kontinuirano praćenje prihoda i rashoda vrtića 

- primjenu temeljnih načela nacionalnog programa za ljudska prava 

- doprinos vlastitim  radom  brizi za mlade naraštaje Grada i šire 

zajednice 

- kontinuiranu brigu o dječjim potrebama, zdravlju, kvalitetnoj prehrani, 

odmoru 

- učiniti Vrtić mjestom kreativnog i stručno kompetentnog djelovanja 

- organizacija stručnih osposobljavanja za ravnatelja i ostale djelatnike 

vrtića 

 

GODIŠNJI ORJENTACIJSKI PLAN RADA 
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                          PODRUČJE     RADA 

 
Planirani sati 

 
Realizacija 

 
  1.Ustrojstvo rada 255  
  2.Unapređenje materijalnih uvjeta 228  
  3.Rad na planiranju i programiranju 241  

  4.Proces odgoja i obrazovanju 257  
  5.Odgojiteljska vijeća 17  
  6.Stručno usavršavanje 260  
  7.Upravno-pravni i admin.-račun. poslovi 130  
  8.Upravljanje 228  
  9.Suradnja sa društvenom sredinom   100  

10.Izvanredni poslovi   60  
UKUPNO SATI :             1776  

                                                                        

 

STRUKTURA FONDA SATI RAVNATELJICE U OKVIRU 40-satnog RADNOG 

TJEDNA 
 

 

   1.Ustrojstvo rada 7 

   2.Unapređenje materijalnih uvjeta 6 

   3.Rad na planiranju i programiranju 5 

   4.Proces odgoja i obrazovanja 7 

   5.Stručno usavršavanje 5 

   7.Upravno-pravni i admin.-račun. poslovi 5 

   8.Valorizacija Godišnjeg plana i programa rada 2 

   9.Suradnja sa društvenom sredinom 2 

10.Izvanredni poslovi 1 

UKUPNO: 40 
 

 

IZVEDBENI PLAN RADA RAVNATELJA 
 

 

PODRUČJE 

RADA 

 

POSLOVI I ZADAĆE 

 

SUDIONICI 

 

VRIJEME 

PLANIRANJE I 

PROGRAMIRA

-NJE 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

1. izrada Godišnjeg plana Vrtića 

2. izrada operativnog plana rada   

ravnatelja 

3. izrada plana za program  

predškole 

4. organizacija radnog vremena 

u skladu s potrebama roditelja, 

5. izrada financijskog plana 

6. izrada plana i programa za 

eko –vrtić i njegovanje 

tradicionalne turopoljske baštine 

-ravnatelj i stručni 

tim, 

-ravnatelj 

-ravnatelj i stručni 

tim 

ravnatelj,i stručni 

tim 

-ravnatelj i šef. 

računov. 

-ravn.,str.sur.,         

 

 

-rujan 

-rujan 

 

-rujan 

 

-tijekom god. 

 

kontinuirano 

tjekom 

godine 

 

 

- rujan, 
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Ustroj i  

organizacija 

rada 

 

 

7. Izrada analiza i izvješća za 

institucije društvene zajednice 

prema potrebi 

8. Kontrola realizacije satnice 

9. Ažuriranje Procjene opasnosti 

 

1. prijedlog organizacije dnevnih 

aktivnosti u svim procesima rada 

2. pravovremeno racionalno i 

efikasno rješavanje kadrovske 

organizacije u svim procesima 

rada 

3. organizacija godišnjih odmora 

svih zaposlenika uz osiguranje 

dobre ljetne organizacije prema 

potrebi roditelja 

4. praćenje iskorištenosti radnog 

vremena satnice odgojitelja 

5. kontinuirano praćenje 

iskorištenosti kapaciteta u 

odgojnim skupinama, upisi djece 

tijekom godine 

6. organizacija programa 

predškole u Gradu te širem 

području Grada 

7. sudjelovanje u organizaciji 

kraćih programa u Vrtiću 

8. organizacija, priprema i 

prijem djece za iduću pedagošku 

godinu 

9. priprema i sudjelovanje u 

plenarnim roditeljskim 

sastancima 

10. raspored djece po odgojnim 

skupinama 

11. raspored odgojitelja po 

objektima i skupinama 

12. kontinuirano praćenje 

izvršavanja radnih obaveza svih 

zaposlenika u svim procesima 

rada 

13. priprema i vođenje OV 

-ravnatelj, zdrav. 

vod. i pedagog 

-ravnatelj, 

 

 

 

-ravnatelj 

  

 

 

-ravnatelj 

 i str. suradnici  

-povjerenstvo za 

upise 

 

 

-povjerenstvo za 

upise 

 

-ravnatelj i stručni 

tim 

 

 

 

-ravnatelj i stručni 

tim 

 

-povjerenstvo za 

upise 

-ravnatelj 

 

-ravnatelj. pedagog 

i zdrav. voditelj 

. 

 

ravnatelj 

 

listopad 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

-svibanj 

 

 

 

 

-kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

rujan 

 

 

tijekom god. 

 

-svibanj - 

kolovoz 

 

-tijekom 

godine 

 

 

 

 

-tijekom 

godine 

 

 

 

-tijekom 

godine 

 

 

 

2.Materijalni 

uvjeti rada 

 

 

 

 

 

1. obnova kotlovnice u 

Kolarevoj 39 

2. dopuna i izmjena dotrajale 

opreme 

3. održavanje i uređenje dječjih 

igrališta  

4.  nabava plastifikatora 

-ravnatelj i 

ovlašteni projekt.  

 

-ravnatelj,  

 

- ravnatelj,domari i 

spremačice 

 

-rujan 

  

 

tijekom 

godine 

 

tijekom god. 
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Financijsko 

poslovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. nabava printera za 

informatičke centre 

6. nabava glazbene linije 

7. nabava zaštita za radijatore 

8. nabava klima uređaja za sobu 

logopeda/ZNR – Vidrićeva kat  

9. obnova klima uređaja – 

Vidrićeva 2 

10. nabavka didaktike 

11. nabava velikih sklopivih 

stolaca – cca 50 kom (za 

odgojiteljsko vijeće i sastanke) 

12. nabava karniša, zavjesa, 

tekstila i krevetnine 

13. nabava suncobrana za sve 

objekte  

14. nabava tobogana i penjalica 

za jasličke i mlađe skupine  

15. nadopuna sportskih rekvizita 

za kineziološke aktivnosti u 

zatvorenom i na otvorenom 

16. uređenje travnjaka i 

cvjetnjaka 

17. servis malih podiznih dizala 

18. nabava službenih zastava 

19. nabava polica za dječje sobe 

20. nadopuna namještaja za 

skupine u Kolarevoj 

21. nabava namještaja za 

dramsko-scensku skupinu - 

Vidrićeva  

22. uređenje čajne kuhinje na 

katu u Kolarevoj 39 

23. nabava kolica i suđa u 

kuhinji u Kolarevoj 39 

24. nadopuna pribora za jelo za 

djecu u svim objektima 

25. rekonstrukcija kupaonica u  

prizemlju objekta Vidrićeva 2 i u 

objektu Kolareva 39 na katu 

između soba 1 i 2 

26. u objektu Vidrićeva – 

snimanje svih unutarnjih 

instalacijskih cijevi i zamjena 

prema mogućnostima i 

prioritetu.  

27. asfaltiranje dvorišta – 

dostavni ulaz – Vidrićeva 2 

 

 

-ravnatelj,  

šef. računovod. 

pedagog, zdrav. 

voditelj 

 

 

 

 

-ravnatelj, pedag. 

stručni suradnici 

-ravnatelj,ekonom 

 

-ravnatelj, švelja. 

 

ravnatelj, domar, 

spremačice 

ravnatelj, znr 

ravnatelj, zdr.vod 

i  znr 

 

ravnatelj, pedagog, 

ekonom 

 

ravnatelj, ekonom 

 

ravnatelj i zdravst. 

voditelj 

 

 

 

 

 

 

 

-ravnatelj, šef. 

računovodstva, 

zdravstveni voditelj 

 

 

ravnatelj, 

 

 

 

 

 

 

ravnatelj, tajnica 

 

 

 

 

Rujan - 

prosinac 

 

 

 

 

 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

tijekom 

godine 

 

-siječanj, 

svibanj 

 

-tijekom god. 

 

-tijekom god. 

   

 

-tijekom god. 

 

 

 

 

 

 

- tijekom 

god. 

 

 

 

 

-tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

 

-tijekom 

godine 
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Upravno- 

pravni poslovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kreiranje financijskog plana 

Vrtića te kontinuirano praćenje 

financijske situacije 

2. kontrola uplate roditelja 

3. praćenje potrošnje u nabavi 

živežnih namirnica i sredstava za 

čišćenje i dezinfekciju 

 

1. kontinuirana suradnja sa 

Upravnim odjelom za školstvo i 

predškolski odgoj u ostvarivanju 

programskih, organizacijskih i 

financijskih potreba Vrtića 

2. javna nabava roba i usluga  

3. sudjelovanje u izradi pravnih 

akata Ustanove  

4. praćenje zakonskih promjena 

5. sudjelovanje na seminarima iz 

područja radnog zakonodavstva 

6. praćenje primjene zakonskih 

propisa 

7. praćenje ostvarivanja prava iz 

kolektivnog ugovora za 

zaposlene 

 

 

 

 

 

 

ODGOJNO 

OBRAZOVNI 

PROCES 

 

U odnosu  na 

stručne 

suradnike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U odnosu  na 

odgojitelje 

 

 

1. pripreme za provođenje 

odgojno obrazovnog procesa 

kroz sjednice Stručnog tima /ST/ 

2. dogovor po bitnim zadaćama 

pojedinačno svaki član ST u 

svom području i zajedničke 

zadaće ST 

3. redovno sazivanje sjednica u 

cilju dogovora, podjele zadaća i 

tjedne valorizacije rada u odnosu 

na dijete, odgojitelja, roditelja, 

područje rada ili projekt 

4. priprema, podjela uloga i 

pojedinačnih zadaća u 

obilježavanju Dana vrtića 

5. Koordinacija Eko odbora s 

ciljem zadržavanja statusa Eko 

škole 

6. sudjelovanje u organiziranju i 

održavanju Stručnih aktiva 

 

7. kontinuirano dogovaranje o 

organizaciji rada na objektima i 

potrebnim zamjenama za 

odsutne odgojitelje 

 

-stručni tim 

 

 

-ravnatelj, stručni 

suradnici 

 

-ravnatelj,  stručni 

suradnici 

 

 

 

-ravnatelj,  stručni 

suradnici 

 

 

-ravnatelj, stručni 

suradnici    

 

- stručni suradnici 

 

-ravnatelj, pedagog, 

voditelji 

 

-ravnatelj 

 

tjedno 

 

 

-tjedno    

 

      

-tjedno 

 

 

 

 

-veljača, 

ožujak 

-prema planu 

 

-kontinuir.  

tijekom god. 

 

-kontinuir.  

tijekom god. 

 

-prema planu 

-kontinuir.   

tijekom god. 
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U  odnosu  na 

roditelje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U odnosu  na 

dijete 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. točno i pravovremeno 

informiranje o događajima i 

potrebama pojedinog djeteta, 

roditelja, skupine, objekta 

9. organizacija odgojiteljskih 

vijeća, seminara, aktiva, 

radionica 

10. praćenje sudjelovanja 

odgojitelja na istim 

 

11. pomoć odgojiteljima u 

suradnji s roditeljima 

12. razgovor s roditeljima na 

njihov zahtjev 

13. prisustvovanje i aktivno 

učešće na roditeljskim 

sastancima odgojnih skupina  

14. priprema i učešće u 

plenarnim roditeljskim 

sastancima 

15. poticanje na uključivanje 

roditelja u odgojno obrazovni 

proces i u sva zbivanja u Vrtiću 

16. podrška odgojitelju i 

roditelju u odgoju djeteta i 

izboru programa 

17. redoviti obilazak svih 

objekata i odgojnih skupina 

18. kontinuirana briga o dječjim 

potrebama: zdravlju, prehrani i 

individualizaciji dnevnog ritma  

19. kontinuirana briga o primjeni 

i zaštiti temeljnih načela 

nacionalnog programa o zaštiti 

prava djeteta  

 

-stručni tim 

 

 

-ravnatelj, stručni 

suradnici 

 

-pedagog 

 

 

-ravnatelj,   stručni 

suradnici 

-ravnatelj, pedagog, 

odgojitelji 

 

-stručni suradnici 

 

-ravnatelj i stručni 

suradnici 

 

-ravnatelj,   stručni 

suradnici 

 

 

-ravnatelj,   stručni 

suradnici 

 

-ravnatelj,   stručni 

suradnici 

 

-ravnatelj,   stručni 

suradnici, 

zdravstveni voditelj 

 

-kontinuir.  

tijekom god. 

-po potrebi 

 

-prema planu  

 

 

 

 

-kontinuir.  

tijekom god. 

 

 

-kontinuir.   

tijekom god. 

-tjedno 

 

-kontinuir.  

tijekom god. 

 

-kontinuir.   

tijekom god. 

   

-kontinuir.   

tijekom god 

 

 

 

 

-kontinuir.   

tijekom god 

 

Projekti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. poticati, dati podršku i 

osigurati organizacijske i 

materijalne uvjete rada za 

izvođenje pojedinih projekata 

2.uključivati se u timski rad na 

organizaciji i izvedbi programa i 

drugih aktivnosti za 

obilježavanje Dana Vrtića  

3. koordinirati rad Eko odbora i 

osigurati materijalne uvjete za 

obnovu statusa Eko škole 

 

 

-ravnatelj 

 

 

 

-ravnatelj,    stručni 

suradnici i ostali 

zaposl. 

 

-ravnatelj i pedagog 

 

 

 

-ravnatelj,   stručni 

suradnici 

 

-kontinuir. 

tijekom god. 

 

 

-veljača, 

  ožujak 

 

 

-kontinuir.  

tijekom god. 

 

 

-kontinuir. 

tijekom god. 
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Valorizacija 

 

 

 

 

 

 

 

4.podupirati i pratiti posebne 

programe i projekte/adaptacija, 

priprema za školu/ 

5.sudjelovanje u raspoređivanju  

u odgojne skupine i pomoć u 

izvođenju programa s djecom s 

posebnim potrebama 

integriranom u redovni program 

 

 

 

1. tjedna, mjesečna i godišnja 

valorizacija rada pojedinih 

procesa rada i ustanove u cjelini 

2. procjena rada po objektima, 

odgojnim skupinama, pojedinim 

procesima rada i rada pojedinca i 

njihov utjecaj na ukupan rad 

Vrtića 

3. sudjelovanje u pisanju priloga 

za web stranicu Vrtića 

4. mjesečna i godišnja 

valorizacija vlastitog rada 

 

 

 

 

-ravnatelj, stručni 

suradnici, 

zdravstveni voditelj 

 

 

 

 

-ravnatelj i stručni 

tim 

 

-ravnatelj i stručni 

tim 

 

 

 

-ravnatelj 

 

-ravnatelj 

  

 

 

-kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

 

-tjedno,     

mjesečno,   

godišnje 

 

-kontinuir.  

tijekom god. 

 

 

-po potrebi 

 

- mjesečno,  

godišnje 

 

 

STRUČNO 

USAVRŠAVA-

NJE 

 

1. sudjelovanje na svim oblicima 

stručnog usavršavanja prema 

Katalogu stručnih skupova 

Ministarstva znanosti i 

obrazovanja 

2. osigurati odgojnim 

djelatnicima i stručnim 

suradnicima  kontinuirano 

stručno usavršavanje u i van 

Vrtića 

3. poticati i sudjelovati  na 

danima dječjih vrtića GVG 

4. pratiti  izlazak i redovito vršiti  

nabavu nove stručne literature  

5. individualno se usavršavati 

kroz čitanje stručne literature i 

periodike, te na isto poticati 

odgojitelje i stručne suradnike 

 

 

 

 

-ravnatelj 

 

 

 

-ravnatelj 

 

 

 

-ravnatelj 

 

-ravnatelj, stručni 

suradnici 

 

-ravnatelj 

 

 

 

-kontinuir. 

tijekom god. 

 

 

-kontinuir.  

tijekom god. 

 

 

-kontinuir. 

 

-kontinuir. 

tijekom god. 

 

- kontinuir. 

tijekom god. 
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 SURADNJA S    

DRUŠTVENOM   

SREDINOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suradnja s: 

Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja – Agencija za odgoj  

i obrazovanje, 

Gradska uprava,   Grad Velika 

Gorica, Umjetnička škola 

F.Lučić, Upravni odjel za 

predškolski odgoj, školstvo i 

šport, Centar za socijalnu skrb, 

Centar za odgoj i obrazovanje 

djece i mladeži, Pedagoška 

akademija, Udruga za realitetnu 

terapiju, Djeca prva, Marte Meo-

program, Predškolske ustanove 

u RH i dr., 

Svi društvenim čimbenici u cilju 

obogaćivanja odgojno 

obrazovnog rada: Pučko učilište, 

Muzej Turopolja, Udruženje 

obrtnika, Knjižnica, Turistička 

zajednica V. Gorice, Župni ured 

Petra i Pavla, Župni ured 

NBDM, suradnja sa 

Županijskim uredom u ZG 

Županiji, Osnovne škole, 

Policija i dr., Upravno vijeće 

Vrtića 

 

 

 

-ravnatelj i 

predstavnici 

navedenih ustanova 

 

-ravnatelj i 

suradnici 

 

 

 

 

 

-ravnatelj i   

Upravno vijeće 

Vrtića 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kontinuir.  

tijekom 

godine 

 

 

-kontinuir.   

tijekom 

godine 

 

 

 

-kontinuir.  

tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVANREDNI 

POSLOVI 

1.poslovi u vrtiću i za potrebe 

vrtića koje nije moguće 

predvidjeti 

-ravnatelj -prema 

potrebi 
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8.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA 

PEDAGOGA 
 

ORGANIZACIJA RADA PEDAGOGA 
 

Lokacije:  Ul. Vladimira Vidrića 2                                                                                                         

Ul. Slavka Kolara 39                                                                                                                             

Ul. Slavka Kolara 43b 

 

Broj odgojnih skupina :    17 skupina redovitog programa 

2 skupine posebnog programa s ranim učenjem engleskog jezika                 

2 skupine posebnog programa s ranim učenjem njemačkog 

jezika                                                                                                               

2 skupine s alternativnim Montessori programom                                                      

1 skupina posebnog dramsko-scenskog programa                                         

4 skupine programa predškole 

 

Zaduženje sati radnika na poslovima pedagoga u vrtiću za 2021./2022. pedagošku 

godinu iznosi: 

 

Ukupna godišnja obaveza:   2016  sati 

Godišnji dopust:    256  sati 

Zaduženje za rad:               1760  sati 

 

Radno vrijeme pedagoga iznosi 40 sati tjedno i to:  

- 35 sati u ustanovi 

- 5 sati van ustanove (na poslovima stručnog usavršavanja i 

     drugim poslovima predviđenim Planom) 

 

 

Tjedni raspored rada 

 

  DAN  RADNO VRIJEME  OBJEKT   

Ponedjeljak 08:00 – 15:00   Vidrićeva 2 

Utorak             10:00 – 17:00   Vidrićeva 2  

Srijeda             08:00 – 15:00   Kolareva 39 

Četvrtak 08:00 – 15:00   Kolareva 43b                      

Petak  08:00 – 15:00   Vidrićeva 2 

 

 

Tjedna struktura satnice 

BROJ SATI 

R.BR.  POSLOVI I RADNI ZADACI        dnevno        tjedno 

 

1.  Rad s djecom     1  5 

2.  Rad s odgojiteljima    3  15 

3.  Rad s roditeljima    1  5 
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4.  Stručna suradnja (društvena sredina,  

             stručni suradnici)    1,5  7,5 

5.  Stručno usavršavanje    1  5 

6.  Dnevni odmor     0,5  2,5 

    Ukupno sati:    8  40 

 

 

Godišnja satnica  

Godišnje zaduženje: 252 radna dana = 2016 sati / Godišnji odmor: 32 radna dana =   256 

sati 

 

Područje rada: Dijete                221 sati   

                                   Odgojitelji                                  663 sati   

                         Roditelji                                              221     sati         

   Stručna suradnja    324 sati   

   Stručno usavršavanje              221 sati   

   Dnevni odmor             110 sati   

   UKUPNO    1760 sati    

 

 

PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA 
 

 

PODRUČJE RADA I ZADAĆE SATNICA 
ROK, 

VRIJEME 

 

RAD S DJECOM 

• Praćenje procesa prilagodbe novoupisane djece 

• Praćenje i procjenjivanje aktualnih djetetovih potreba, 

pravodobnost i kvalitetu njihovog zadovoljavanja radi 

utvrđivanja primjerenosti organizacije djetetovog života 

cjelokupnog odgojnog procesa s naglaskom na uvažavanje 

različitosti 

• Praćenje i procjenjivanje primjerenosti djetetove okoline 

njegovim razvojnim mogućnostima i aktualnim potrebama 

• Ostvarivanje neposrednog kontakta s djecom 

• Osiguravanja optimalnih uvjeta za zadovoljavanje potreba 

djece svih odgojnih skupina kao i programa predškole 

• Pedagoški uvidi u odgojno-obrazovni proces (praćenje 

putem protokola) 

• Planiranje, organizacija i sudjelovanje u realizaciji 

zdravstvenih programa: jednodnevni izleti djece, škola 

klizanja, škola plivanja (stručna pratnja) – realizacija će 

ove godine ovisiti o epidemiološkoj situaciji, stoga će se 

planirati naknadno tijekom godine ukoliko će biti moguće 

 

 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom 

godine 
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PODRUČJE RADA I ZADAĆE SATNICA 
ROK, 

VRIJEME 

• Planiranje, organizacija i sudjelovanje u realizaciji 

obogaćivanja redovnog programa i programa predškole: 

kazališne predstave, posjeti muzejima i drugim 

ustanovama, svečanosti i sl.- realizacija će ove godine 

ovisiti o epidemiološkoj situaciji, stoga će se planirati 

naknadno tijekom godine ukoliko će biti moguće, a prema 

potrebama i interesima pojedine skupine 

• Planiranje i sudjelovanje u nabavi potrošnog materijala, 

didaktike, slikovnica i drugih sredstava za rad      

 

 

RAD S ODGOJITELJIMA 

 

• Pomoć odgojiteljima u prepoznavanju i procjenjivanju 

djetetovih potreba i interesa 

• Pomoć odgojiteljima u kreiranju poticajnog vremenskog, 

materijalnog i prostornog konteksta za povoljan djetetov 

razvoj i optimalno zadovoljenje njegovih potreba 

• Podrška odgojiteljima u kontinuiranom unaprjeđivanju 

odgojno-obrazovnog procesa 

• Sudjelovanje i usmjeravanje timskog rada odgojitelja pri 

ostvarivanju bitnih zadaća Vrtića 

• Organiziranje i provođenje suvremenih oblika stručnog 

usavršavanja odgojitelja i radnih dogovora 

(naglasak na jačanju kompetencija odgojitelja za 

cjeloživotno učenje, oblike dokumentiranja odgojno-

obrazovne prakse)  

• Podrška odgojiteljima u suradnji s roditeljima – 

organizacija i sudjelovanje u planiranim oblicima suradnje 

te poticanje odgojitelja na korištenje raznolikih oblika 

suradnje s roditeljima  (poticanje digitalnih kompetencija) 

• Sudjelovanje u izradi, provođenju i vrednovanju Programa 

stažiranja odgojitelja pripravnika 

• Planiranje i nabava potrošnog materijala, didaktike, 

pribora te stručne literature i periodike     

• Individualno-savjetodavni i pedagoško-instruktivni rad s 

odgojiteljima, te odgojiteljima pripravnicima i mentorima 

• Organizacija rada odgojitelja 

• Evaluacija procesa i rezultata odgojno-obrazovnog rada 

       

 

 

 

663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom 

godine 
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PODRUČJE RADA I ZADAĆE SATNICA 
ROK, 

VRIJEME 

 

 RAD S RODITELJIMA 

 

• Provođenje inicijalnih razgovora prilikom upisa 

• Informiranje novih roditelja o obilježjima institucionalnog odgoja 

i obrazovanja predškolske djece te posebnostima vrtića 

• Svakodnevni kontakti s roditeljima, savjetodavni rad u rješavanju 

razvojne i odgojne problematike 

• Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces u ustanovi 

(prema mogućnostima, sukladno epidemiološkim uvjetima) 

• Informiranje roditelja o promjenama izvršenim na razini vrtića, 

odgojne skupine 

• Priprema i sudjelovanje u roditeljskim sastancima i sastancima 

vezanim uz program predškole i pripreme za školu  

• Uključivanje roditelja u zbivanja u Vrtiću (sudjelovanje u 

zajedničkim programima djece i roditelja: susreti, svečanosti, 

manifestacije - prema mogućnostima, sukladno epidemiološkim 

uvjetima) 

• Psihopedagoška pomoć roditeljima u kriznim situacijama; 

razgovori podrške, uzajamno informiranje, upućivanje na pomoć 

stručnih suradnika u ustanovi i van ustanove 

• Sudjelovanje na individualnim razgovorima s roditeljima i 

odgojiteljima  

 

 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom 

godine 
po potrebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

• Pripremanje aktiva, radionica i odgojiteljskih vijeća 

• Sudjelovanje na seminarima, radionicama, predavanjima, 

sekcijama predškolskih pedagoga 

• Kontinuirano proučavanje stručne literature i pedagoške periodike 

• Priprema, podrška i pomoć oko realizacije stručnih suradnji na 

projektima: Virtograd, Škole za Afriku, Sigurniji vrtići i škole, 

OrdyBee, Morenec.  

 

 

 

 

221 

 

 

 

 

tijekom godine 
 

 

 

 

 

STRUČNI SURADNICI 
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PODRUČJE RADA I ZADAĆE SATNICA 
ROK, 

VRIJEME 

• Redoviti sastanci stručnog tima te planiranje svakodnevnih 

aktivnosti 

• Suradnja u izradi Godišnjeg plana i programa Vrtića, Godišnjeg 

izvješća rada Ustanove te Kurikuluma DV Ciciban – timsko 

planiranje bitnih zadaća i poslova vrtića  

• Organizacija rada ustanove prema iskazanim potrebama roditelja i 

djece  

• Osuvremenjivanje ritma dnevnog života; zadovoljavanje 

primarnih potreba djece (dnevni odmor, prehrana) 

• Sudjelovanje u stručnoj razmjeni informacija  

• Dogovaranje o zajedničkoj strategiji djelovanja u odnosu na 

aktualna zbivanja na razini vrtića 

• Stručna potpora ravnatelju u poštivanju pedagoških načela 

organizacije rada vrtića     

• Evaluacija i valorizacija po problemima i procjena rada i rezultata 

Vrtića       

 

POVEZIVANJE S DRUŠTVENOM SREDINOM 

• Suradnja sa stručnim ustanovama: 

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

- Agencija za odgoj i obrazovanje  

- Dječji vrtići “Velika Gorica”, "Žirek" i "Lojtrica" s 

ciljem unaprjeđenja rada   

- Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju 

- Učiteljska akademija, Odsjek za izobrazbu  

odgojitelja predškolske djece 

- Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 

- Osnovne škole  

    

• Povezivanje s društvenim čimbenicima na obogaćivanju odgojno-

obrazovnog rada: 

- Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i sport 

- Pučko otvoreno učilište Velika Gorica 

- Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324 

 

 

 

Tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2021./2022. 

 
70 

PODRUČJE RADA I ZADAĆE SATNICA 
ROK, 

VRIJEME 

- Dom zdravlja Velika Gorica 

- Vatrogasna postaja Velika Gorica 

- Botanički i zoološki vrt 

- muzeji i kazališta  

- Pošta i sl.            

• Suradnja s ustanovama koje organiziraju zdravstvene programe – 

Hrvatski Crveni križ 

• Sudjelovanje u prezentiranju postignuća odgojno-obrazovne 

prakse Vrtića i djelatnosti 

• Sudjelovanje na tradicionalnim manifestacijama Grada Velike 

Gorice 

• Suradnja i izmjena iskustava s drugim vrtićima Grada Velike 

Gorice i šire 

        

OSTALI POSLOVI 

 

• Rad na kreiranju i održavanju web stranice Vrtića, konzultacije sa 

web radnom skupinom 

• Sudjelovanje u izradi Ljetopisa vrtića 

• Izrada Godišnjeg plana rada stručnog suradnika pedagoga i 

Godišnjeg izvješća rada stručnog suradnika pedagoga 

• Rad na poslovima predsjednika Povjerenstva za upise djece u 

Vrtić 

• Organizacija studentske prakse 

• Organizacija rada odgojitelja 

• Izrada programa za verifikaciju od strane MZO-a 

• Ostali poslovi po nalogu ravnatelja 
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8.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PSIHOLOGA 

 

ORGANIZACIJA RADA PSIHOLOGA 

 

Lokacije:        Broj odgojnih skupina:  

 

Vladimira Vidrića 2                             12 

Slavka Kolara 39    10                                        

Slavka Kolara 43b                                       __2__ 

Ukupno:                                                         24 

 

1. Tjedni raspored rada 

 

Matea Dujmović 

 

 DAN  RADNO VRIJEME  OBJEKT   

Ponedjeljak 09:00 – 13:00   Vidrićeva 

Utorak  09:00 – 13:00   Vidrićeva 

Srijeda  09:00 – 13:00   Vidrićeva 

Četvrtak     09:00 – 13:00   Vidrićeva                      

Petak  09:00 – 13:00   Vidrićeva 

 

Psiholog 

 

DAN  RADNO VRIJEME  OBJEKT   

Ponedjeljak 08:00 – 12:00   Kolareva 39  

Utorak  08:00 – 12:00   Kolareva 39 

Srijeda  08:00 – 12:00   Kolareva 39  

Četvrtak     08:00 – 12:00   Kolareva 39 i 43b                    

Petak  08:00 – 12:00   Kolareva 39 

 



Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2021./2022. 

 
72 

Napomena:  

U DV Ciciban zaposlena je jedna psihologinja na pola radnog vremena: psihologinja Dujmović 

20 h tjedno (objekt Vidrićeva), te se planira zaposliti još jednu psihologinja na pola radnog 

vremena 20 h tjedno (objekti Kolareva). Trenutno psihologinja Dujmović radi na sva 3 objekta 

na pola radnog vremena, do zapošljavanja drugog psihologa na pola radnog vremena za 

područne objekte. 

 

2. Tjedna struktura satnice 

BROJ SATI 

 POSLOVI I RADNI ZADACI                         dnevno         tjedno 

 

1. Rad s djecom       3  15 

2. Rad s odgojiteljima      1.5  7.5 

3. Rad s roditeljima      1  5 

4. Stručno usavršavanje i planiranje    1  5 

5. Str. suradnja: ravnatelj i stručni tim, društvena zajednica  1  5 

6. Dnevni odmor       0.5  2.5 

 Ukupno sati:        8  40 

 

3.    Godišnja satnica  

 

Godišnje zaduženje: 252  radna dana  =  2016 sati   / godišnjeg odmora 31 radni dan  = 

248sati /  radnih dana= 1768 sati 

Područje rada:  Dijete         663  sati  

   Odgojitelji       331.5  sati 

   Roditelji        221  sati  

             Stručno usavršavanje i planiranje  221     sati    

   Stručni tim, društvena zajednica  221  sati 

   Dnevni odmor       110.5  sati 

   UKUPNO:      1768  sati 
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POSLOVI I ZADAĆE 
PLAN 

SATI 

ROK, 

VRIJEME 

I.  U ODNOSU NA DIJETE 

 

1. Praćenje i procjenjivanje aktualnih razvojnih potreba djece (protokoli, 

razvojne liste, intervju prilikom upisa, uvid u ponašanje u skupini, 

individualni rad i dr.) 

 

2. Provođenje inicijalnih intervjua 

 

3. Praćenje adaptacije i readaptacije djeteta na vrtić (upoznavanje 

odgojitelja s osobitostima novoupisane djece, opservacija ponašanja 

djeteta u skupini, liste za adaptaciju, razgovor s odgojiteljima i 

roditeljima) 

 

4. Sudjelovanje u osiguravanju uvjeta za optimalan rast i razvoj djece 

 

5. Osiguravanje poštivanja prava djece urednog razvoja i djece s 

posebnim potrebama i teškoćama u razvoju 

 

6. Otkrivanje posebnih potreba djeteta (inicijalni intervju, opservacija 

ponašanja, razvojne liste, psihodijagnostika i analiza uradaka, uvidi u 

medicinsku dokumentaciju djeteta, psihologijska ispitivanja u godini 

pred polazak u školu) 

 

7. Rad s djecom s teškoćama (trijaža, upućivanje na dodatno ispitivanje i 

po potrebi na tretman izvan vrtića, izrada individualiziranih programa 

u suradnji sa stručnim suradnicima i specijalističkim ustanovama za 

djecu s teškoćama u razvoju, neposredni individualni rad s djecom na 

otklanjanju poteškoća: grafomotoričke vježbe i razvoj pažnje, 

poticanje spoznajnog razvoja, tretman emocionalnih teškoća, smetnji 

u ponašanju, individualni rad unutar skupine, praćenje razvoja djeteta) 

 

8. Rad s potencijalno darovitom djecom (individualan rad s djecom na 

otkrivanju i poticanju područja darovitosti, upućivanje na dodatne 

aktivnosti izvan vrtića po potrebi, educiranje i podrška roditeljima i 

odgojiteljima) 

 

663 

 

 

  

 

Rujan, 

listopad i  

tijekom god. 

 

 

Lipanj, rujan, 

tijekom god. 

 

Rujan-studeni 

i tijekom god 

 

 

 

 

Tijekom god. 

 

Kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

 

Kontinuirano 

tijekom god. 
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POSLOVI I ZADAĆE 
PLAN 

SATI 

ROK, 

VRIJEME 

9. Priprema za školu (ispitivanje spremnosti za školu kod djece školskih 

obveznika- individualno i grupno, pisanje psihologijskih mišljenja za 

upis u školu, poticaji i strategije za stimuliranje razvoja, praćenje 

razvoja i napredovanja djeteta, posjete školama, vođenje evidencije 

testovnih rezultata za školske obveznike) 

 

10. Individualni i/ili grupni rad s djecom za koju se uoči potreba za istim 

u vidu poticanja urednog razvoja i rada na odr. problemima (često 

emocionalnog aspekta razvoja) 

 

11.Vođenje dokumentacije o djeci: 

- evidencija posebnih potreba u svakoj skupini 

- evidencija testovnih rezultata za školske obveznike 

- evidencija rezultata psihodijagnostičke obrade 

- vođenje individualnog dosjea o pojedinom djetetu  

- psihologijsko mišljenje (za roditelja, školu, ustanovu)  

- nalazi i mišljenja različitih ustanova 

 

 

Kontinuirano 

tijekom god. 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

 

 

Siječanj-

ožujak, 

travanj, 

tijekom god. 

 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom god. 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom god. 

 

II.  U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

 

331.5 
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POSLOVI I ZADAĆE 
PLAN 

SATI 

ROK, 

VRIJEME 

 

1. Pomoć odgojiteljima u procjenjivanju potreba djece: 

   - upoznavanje odgojitelja s relevantnim karakteristikama svakog   

     upisanog djeteta te dogovor o radu i sistemu praćenja djece u  

     razdoblju adaptacije, te praćenja i planiranja aktivnosti djece pomoću 

      razvojnih lista, pomoć u razrješavanju adaptacijskih teškoća 

     kroz neposrednu pomoć u odgojnoj grupi i savjetovanje 

   - zajednički dogovori vezani uz pojedinu problematiku u skupini,  

     osiguravanje psiholoških uvjeta za optimalni razvoj djeteta 

   

2.  Pomoć u radu s djecom s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama 

- informiranje odgojitelja o posebnim potrebama i pravima djeteta i 

načinu zadovoljenja istih u odgojno- obrazovnom radu 

- izrada individualiziranih odgojno- obrazovnih programa 

- uključivanje u proces praćenja i napredovanja 

- konzultativni rad na kreiranju uvjeta i postupaka u okviru 

individualiziranog programa djeteta s teškoćama u razvoju  

 

3. Pomoć u radu s potencijalno darovitom djecom 

- pomoć pri identifikaciji potencijalno darovite djece 

- informiranje odgojitelja o posebnim potrebama potencijalno darovite 

djece i zadovoljavanju istih u odgojno-obrazovnom radu 

- uključivanje u proces praćenja i napredovanja potencijalno darovite 

djece  

 

4.  Pomoć i podrška odgojiteljima u suradnji s roditeljima: 

- pomoć u pripremi i provođenju roditeljskih sastanaka 

- pomoć u pripremi, katkad i provođenju individualnih razgovora s 

roditeljima, osobito djece s posebnim potrebama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rujan, 

listopad i 

tijekom god. 

 

 

 

 

 

Tijekom god. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom god. 
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POSLOVI I ZADAĆE 
PLAN 

SATI 

ROK, 

VRIJEME 

 5. Pomoć i organizacija u stručnom usavršavanju: 

- planiranje i provođenje internih oblika stručnog usavršavanja 

(radionice, aktivi: Razvojne karakteristike i prilagodba djece na jaslice 

i vrtić, Osvrt na adaptaciju, Priprema za školu, Izazovi na području 

komunikacije- djeca s PP, roditelji, odgojitelji) i suradnja s vanjskim 

ustanovama (dolazak predavača u ustanovu) 

- pomoć u izboru stručne literature i upućivanje na stručne skupove i 

predavanja 

Tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  U ODNOSU NA RODITELJE 

 

1. Upoznavanje roditelja s vrtićem  

-  inicijalni intervju: razgovor o prilagodbi i letci  

- sudjelovanje u pripremi prvog roditeljskog sastanka u skupinama 

novoprimljene djece: educiranje o prilagodbi djece i načinima 

olakšavanja perioda prilagodbe djeci i roditeljima 

 

2. Usklađivanje odgojnih utjecaja na relaciji roditeljski dom- vrtić 

-inicijalni intervjui s roditeljima kod upisa djeteta u vrtić (savjetovanje, 

upoznavanje sa psihosocijalnim karakteristikama djeteta i obitelji) 

-pomoć u prevladavanju adaptacije i uključivanje u odgojno- obrazovni 

proces u suradnji s roditeljima 

-poticanje usklađivanja odgojnih utjecaja u roditeljskom domu i vrtiću 

(savjetodavni rad, roditeljski sastanci, pisani materijali) 

 

3. Savjetodavni rad s roditeljima 

- savjetodavni rad u rješavanju odgojnih problema 

221 

 

 

 

 

 

 

Lipanj, 

kolovoz, rujan  

 

 

 

 

 

 

Tijekom god. 
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POSLOVI I ZADAĆE 
PLAN 

SATI 

ROK, 

VRIJEME 

- pomoć roditeljima djece s potencijalnim, prolaznim i trajnim posebnim 

potrebama (savjetovanje, uključivanje roditelja u tretman i praćenje 

djeteta, upućivanje u specijalističke ustanove) 

 -suradnja i interakcija s roditeljima u različitim aspektima djelatnosti 

vrtića, uvažavanje sugestija i vrednovanje rada (izrada, primjena i analiza 

anketa za roditelje) 

 - konzultacije s roditeljima djece školskih obveznika vezano uz spremnost 

djeteta za školu (informiranje o provedenom ispitivanju, savjetovanje 

roditelja u svezi odgode upisa u školu ili prijevremenog upisa, 

informiranje o vježbama za poticanje razvoja pažnje, grafomotorike, 

socio-emocionalni razvoj) 

 

4. Vođenje evidencije i dokumentacije o radu s roditeljima 

 

5. Roditeljski sastanci 

- za roditelje skupina novoprimljene djece (očekivanja, pomoć u 

olakšavanju perioda prilagodbe na polazak u jaslice/vrtić) 

- razne stručne teme 

- priprema za školu 

- u svrhu prevencija (CAP) 

 

 

 

 

 

 

Tijekom god. 

 

 

 

 

Tijekom god. 

 

 

 

 

IV. POVEZIVANJE S DRUŠTVENOM SREDINOM 

 

Suradnja s: 

- institucijama u koje idu djeca na obradu i tretman (Klaićeva, 

Kukuljevićeva, SUVAG, Goljak, ERF, Poliklinika za djecu i mlade 

Grada Zagreba i dr.) 

- osnovnim školama zbog lakšeg prelaska djece iz vrtića u školu 

(razmjena informacija, pisanje psihologijskih mišljenja) 

- Centrom za socijalnu skrb 

-HPD: Sekcija za predškolsku psihologiju 

- institucijama koje provode stručna usavršavanja odgojitelja i stručnog 

tima (Udruga roditelja Korak po korak, POU Korak po korak, Kabinet za 

ranu dijagnostiku Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Centar 

Bistrić…) 

55.25  

 

 

 

Tijekom god. 
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POSLOVI I ZADAĆE 
PLAN 

SATI 

ROK, 

VRIJEME 

- Udrugom za realitetnu terapiju Republike Hrvatske i Europskim 

institutom za realitetnu terapiju 

-Udruga roditelja Korak po korak: koordinacija CAP timova predškolskih 

ustanova Grada VG i povremene edukacije novih CAP timova 

V. U ODNOSU NA ČLANOVE STRUČNOG TIMA- 

ORGANIZACIJSKI POSLOVI VEZANI UZ RAD VRTIĆA 

1. Planiranje i programiranje  

- izrada Godišnjeg plana i programa rada psihologa 

- izrada Godišnjeg izvješća rada psihologa 

- sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana rada ustanove 

- sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća rada ustanove 

- vođenje plana rada i dnevnika rada 

- sudjelovanje na sjednicama Stručnog tima 

- praćenje zadovoljavanja potreba sve djece, te prijedlozi za 

poboljšanja 

- kontinuirana razmjena informacija o djeci s PP i/ili TUR 

- prijedlozi organizacije rada u skladu s potrebama djece s PP i/ili 

TUR 

- rad s djecom s posebnim potrebama i savjetovanje roditelja 

- sudjelovanje u radu Odgojiteljskog vijeća 

 

2. Uvjeti rada  

- nabava novih didaktičkih sredstava 

- nabava stručne literature 

 

3. Odgojno obrazovni rad  

- neposredni uvid u odgojno- obrazovni rad 

 

4.Valorizacija rada dječjeg vrtića 

165.75 

 

 

VI. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

1. Uključivanje u sve oblike stručnog usavršavanja psihologa 

221  
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POSLOVI I ZADAĆE 
PLAN 

SATI 

ROK, 

VRIJEME 

- stručni aktivi, savjetovanja, seminari, sastanci Sekcije za predškolsku 

psihologiju, Godišnja konferencija psihologa 

  

2. Uključivanje u stručno usavršavanje za provedbu CAP programa 

 

3. Nastavak edukacije iz realitetne terapije, Godišnja konferencija 

realitetne terapije i Dani Leona Lojka 

 

4. Kontinuirano praćenje stručne literature 

-praćenje, nabava i korištenje najnovije psihologijske literature, periodike 

i instrumenata  s područja odgoja i obrazovanja i drugih srodnih područja 

 

Tijekom 

godine 

 

NAPOMENA: 

 

Plan i program rada stručnog suradnika psihologa bit će realiziran sukladno Uputama za 

sprečavanje i  suzbijanje epidemije COVID – 19 vezano za rad predškolskih ustanova HZJZ, 

preporukama za rad s djecom rane i predškolske dobi  Ministarstva znanosti i obrazovanja te 

Agencije za odgoj i obrazovanje.  
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8.4. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA                    

EDUKACIJSKOG REHABILITATORA 

 

Lokacije :  Vladimira Vidrića 2      12 

                   Slavka Kolara 39                 10  

                   Slavka Kolara 43b                2 

                                                                                                                                                                                                                                              

Broj odgojnih skupina:                   24 

___________________________________________________________________________ 

Tjedni  raspored rada 

 

DAN  RADNO VRIJEME  OBJEKT 

Ponedjeljak   8,00  - 15,00              Kolareva 39 

Utorak    8,00  - 15,00                          Vidrićeva 2 

Srijeda    8,00  - 15,00                         Kolareva 39 / Kolareva 43b 

Četvrtak   8,00  - 15,00                         Vidrićeva 2 

Petak    8,00  - 15,00    Vidrićeva 2  

 

*poslijepodnevni rad podliježe promjenama sukladno potrebama roditelja 

*tjedni raspored rada podliježe promjenama sukladno odgojno-obrazovnim potrebama 

___________________________________________________________________________ 

Tjedna struktura satnice 

 

POSLOVI I RADNI ZADACI 

                                                                     dnevno     tjedno 

1.  Rad s djecom        3,5          17,5   

2.  Rad s odgojiteljima       1          5 

3.  Rad s roditeljima                  0,5          2,5                                                                     

5.                    Stručno usavršavanje i planiranje     1                5  

6.   Ravnatelj i stručni tim            1,5             7,5 

6.  Dnevni odmor        0,5             2,5 

UKUPNO                                           8         40                      

___________________________________________________________________________ 
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Godišnja satnica 

Godišnje zaduženje (od 1.9.2021. do 1.9.2022.):  

365 - 104 (vikendi) – 9 praznici i blagdani =  252  radnih dana = 2016 radnih sati 

godišnjeg odmora 28 radnih dana  = 224 sata / 252 – 28 = 224 radna dana = 1792 sata 

 

1792 / 40 = 44,8 tjedana u godini, iz čega slijedi; 

Područje rada:    

                             Dijete (44,8 x 17,5)               784     

                             Odgojitelji (44,8 x 5)                                                     224 

                             Roditelji (44,8 x 2,5)                 112 

                             Str.us. i planiranje (44,8 x 5)                      224 

        Ravnatelj, ST i ZV (44,8 x 7,5)             336 

        Dnevni odmor (44,8 x 2,5)             112 

                   UKUPNO                                                          1792  

___________________________________________________________________________

    

 

Zadaće stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora za pedagošku godinu 2021./2022. u 

skladu s humanističko razvojnom pedagogijom te Nacionalnim okvirnim kurikulumom, 

Državnim pedagoškim standardom, osnovnim ciljevima te programom usmjerenim na dijete 

uključivat će: 

 

• poticanje i razvijanje stavova u skladu s inkluzivnim pristupom - izrada 

individualiziranih planova za djecu s teškoćama u razvoju te osnaživanje 

odgojitelja i roditelja u radu kao i pružanje podrške djeci 

• poticanje kvalitetnih suradničkih odnosa u svrhu dobrobiti djece s 

teškoćama u razvoju, uzimajući u obzir kontekst obitelji – na razini 

roditelja, odgojitelja, članova stručnog tima i vanjskih institucija 

• rana intervencija – rehabilitacijski rad te rana intervencija i stimulacija 

razvoja djece s teškoćama u razvoju u svrhu prevencije, intervencije te 

(re)habilitacije razvojnih teškoća 
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RB ZADAĆE I AKTIVNOSTI 
 

METODE I 

SREDSTVA 

 

SURADNICI 1. Rad u odnosu na dijete 

  

- inicijalni intervju prilikom upisa djeteta u 

vrtić – gruba procjena i upoznavanje obitelji 

- savjetovanje i edukacija odgojitelja za 

pravovremeno uočavanje djece s posebnim 

potrebama u radu  

- praćenje adaptacije i readaptacije djeteta s 

PP/TUR na jaslice/vrtić kroz godinu s 

obzirom na životne okolnosti djeteta 

- upoznavanje odgojitelja s osobitostima 

novoupisane djece – prijenos informacija s 

inicijalnih intervjua te procjena i informacija 

od strane roditelja tijekom godine 

- rano otkrivanje i identifikacija djece s TUR 

- definiranje rehabilitacijskih potreba kod 

djeteta 

- po potrebi upućivanje djeteta na dijagnostiku 

izvan vrtića 

- praćenje psihomotornog razvoja i 

napredovanja identificirane djece 

- podrška djeci s TUR na uspostavljanju 

interakcije u odgojnoj skupini kao i pomoć 

djeci bez teškoća da razumiju i prihvate 

različitost djeteta s teškoćama (u suradnji s 

odgojiteljima) 

- primjena lista za procjenu ponašanja djeteta, te 

procjena psihofizičkih sposobnosti djece s 

TUR u 6. i 7. godini (spremnost za školu – 

prema potrebi) 

- izrada i evaluacija individualiziranih odgojno 

obrazovnih  programa i planova rada te 

 

razgovori, 

intervjui, 

upitnici, 

dijagnostički 

materijali, 

individualni 

rad, grupni 

rad 

 

odgojitelji, 

psiholog, 

pedagog, 

zdrav. 

voditelj, 

roditelji 
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smjernica i naputaka za rad s djecom za 

odgojitelje i roditelje na individualnim 

sastancima 

- informiranje i savjetodavni rad s roditeljima 

identificirane djece u najboljem interesu 

djeteta 

- neposredan rad s djecom s TUR individualno i 

u odgojno-obrazovnoj skupini 

- sudjelovanje u realizaciji posjeta: 

jednodnevnim izletima, kazališnim 

predstavama, posjeta muzejima i drugim 

ustanovama, različitim svečanostima i 

manifestacijama (ukoliko će biti moguće s 

obzirom na COVID-19) 

 

2. Rad u odnosu na roditelje   

  

Uključivanje roditelja u odgojno obrazovni 

pristup djetetu u vrtiću: 

- sudjelovanje u inicijalnim razgovorima pri 

upisu djeteta u vrtić te prikupljanje 

medicinske dokumentacije (anamnestički 

podaci) 

- pomoć roditeljima da razumiju svoje 

dijete, da upoznaju njegovu teškoću i da 

mu na adekvatan način pružaju podršku 

izvan vrtića 

- pomoć roditeljima u prevladavanju 

problema prilagodbe djeteta na 

jaslice/vrtić 

- upoznavanje roditelja s opservacijskim 

postupkom  

 

individualni 

razgovori, 

savjetodavni 

rad, 

roditeljski 

sastanci 

(uskladiti s 

obzirom na 

COVID-19) 

 

stručni tim, 

odgojitelji, 

vanjski 

stručni 

suradnici 
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- pomoći roditelju da razumije što određena 

teškoća znači za dijete, obitelj i daljnji 

razvoj i život obitelji 

- poticanje usklađivanja odgojnih utjecaja 

kod kuće i u vrtiću 

- osnaživanje obitelji i povećanje roditeljskih  

potencijala za pozitivan razvoj djeteta kroz 

savjetodavni rad i obostrano praćenje 

napretka djeteta 

- savjetovanje i upućivanje u načine i 

pedagoška  postupanja koja potiču zdrav 

rast i razvoj djece, pomoć pri osvještavanju 

ključne roditeljske uloge u odrastanju 

djece, kao i u vještine dobre suradnje s 

odgojiteljima 

- upoznavanje s postojanjem drugih 

ustanova i organizacija koje pomažu u 

odgoju ili rade na zaštiti djece i odraslih te 

ukoliko je potrebno upućivanje na iste 

- izrada edukativnih pismenih materijala za 

roditelje na različite stručne teme 

- konzultacije s roditeljima djece s teškoćama 

školskih obveznika vezano uz spremnost 

djeteta za školu 

- sudjelovanje u izradi individualiziranog 

odgojno obrazovnog plana za dijete 

 

3. Rad u odnosu na odgojitelje   

  

- suradnja, savjetodavni rad i stručna 

podrška odgojiteljima za rad s djecom  s 

TUR 

 

individualni 

rad, grupni 

rad, 

razgovori, 

 

odgojitelji,  

stručni tim, 

stručnjaci 

raznih profila  
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- upućivanje odgojitelja na opservaciju 

djeteta unutar skupine 

- timski rad prilikom planiranja i 

valorizacije rada 

- upućivanje odgojitelja na stručnu 

literaturu 

- upute odgojiteljima za rad s djecom s  

TUR kroz aktive, individualne razgovore i 

savjetodavni rad 

- pomoć odgojiteljima u pripremi 

roditeljskih sastanaka i pristupa 

roditeljima djece s TUR (prema potrebi, 

uzimajući u obzir situaciju COVID-19) 

- suradnja pri nabavci didaktike za TUR 

- potpora odgojiteljima u kreiranju 

organizacijsko –   materijalnog konteksta u 

cilju zadovoljavanja djetetovih potreba i 

poticanju cjelovitog razvoja djeteta s TUR 

 

Edukacije kroz aktive, radionice i individualno 

savjetovanje (u skladu sa smjernicama vezanim uz 

pandemiju COVID-19): 

 

- pomoć pri izboru stručne literature i 

upućivanje na stručne skupove i predavanja 

(uz odobrenje ravnatelja) 

- uključivanje odgojitelja u proces planiranja 

i praćenja rada s djecom s TUR 

- izrada individualiziranog odgojno - 

obrazovnog plana i programa za djecu s 

TUR 

- upoznavanje s individualnim programom 

rada za dijete s TUR 

upitnici, 

pedagoška 

dokumentacij

a, 

stručna 

literatura, 

radionice, 

predavanja 
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- evaluacija individualiziranog rada s 

djetetom 

- individualno - savjetodavni rad s 

odgojiteljima pripravnicima i studentima 

na studenskoj praksi 

 

4. Rad u odnosu na stručni tim   

  

- suradnja i sudjelovanje u izradi Godišnjeg 

plana i programa rada vrtića  

- suradnja i sudjelovanje u izradi Godišnjeg 

izvješća vrtića  

- izrada GPP-a edukacijskog rehabilitatora 

- izrada Godišnjeg izvješća rada 

edukacijskog rehabilitatora 

- rad u Upisnoj komisiji za upis djece u 

dječji vrtić kroz cijelu godinu, pojačano 

tijekom Upisnih rokova 

- sudjelovanje u radu Odgojiteljskih vijeća – 

prisustvovanje sastancima 

- sudjelovanje na sastancima stručnog tima 

vrtića 

- prijedlozi organizacije rada u skladu s 

potrebama djece s TUR 

- suradnja pri nabavci didaktike i stručne 

literature 

- prijedlozi u svrhu poboljšanja kvalitete 

života u dječjem vrtiću 

- praćenje i ispunjavanje potreba djece s 

TUR 

- stručno usavršavanje – organizacija i 

provođenje internih stručnih aktiva, s 

naglaskom na edukaciju odgojitelja  

 

pedagoška 

dokumentacij

a, razgovori, 

planiranje 

 

stručni tim 



Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2021./2022. 

 
87 

- kontinuirana razmjena informacija o djeci 

s PP/TUR 

- sudjelovanje u izradi programa rada i 

aktivnosti za djecu s TUR  

- rad s djecom s TUR 

- savjetovanje roditelja 

 

- ostali poslovi vezani uz rad i djelovanje 

vrtića po nalogu ravnatelja 

 

5. Rad u odnosu na stručno usavršavanje unutar 

i van ustanove 

  

  

- praćenje stručne literature, uključivanje u 

edukacije i prijenos informacija  

- vođenje stručne dokumentacije 

- sudjelovanje u radu sekcije predškolskih 

edukacijskih rehabilitatora 

- poslijediplomsko obrazovanje 

- aktivi, seminari i radni dogovori 

 

 

Planirane aktivnosti tijekom pedagoške godine: 

Interni stručni aktivi: 

 

− poremećaj iz spektra autizma 

− suradnja i komunikacija s roditeljima djece 

s PP/TUR (u suradnji sa psihologom) 

− poslijediplomski specijalistički studij 

„Rana intervencija u edukacijskoj 

rehabilitaciji“ 

 

 

 

literatura, 

predavanja, 

radionice, 

konferencije, 

kongresi, 

stručni 

skupovi 

 

 

stručnjaci 

raznih profila 
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6. Rad u odnosu na društvenu sredinu 

  

- povezivanje i suradnja sa stručnim i 

specijaliziranim ustanovama radi 

ostvarivanja što kvalitetnijeg odgojno- 

obrazovnog rada i unapređenje odgojno-

obrazovne prakse: 

• Agencija za odgoj i obrazovanje 

• Edukacijsko-rehabilitacijski 

fakultet 

• savjetovalište ERF-a 

• Sekcija predškolskih edukacijskih 

rehabilitatora 

• Centar za socijalnu skrb 

• specijalističke ustanove za rad s 

djecom s teškoćama u razvoju: 

Poliklinika Suvag, Specijalna 

bolnica Goljak, Klinika za dječje 

bolesti Zagreb (Klaićeva), COOR 

Slava Raškaj, COOR Velika 

Gorica itd. 

• drugi dječji vrtići 

• osnovne škole Velike Gorice 

• Centar za djecu i mlade Velika 

Gorica 

• Poliklinika za zaštitu djece Grada 

Zagreba 

• privatni pružatelji usluga 

• komunikacija i savjetovanje s 

kolegama iz struke 

 

 

predavanja, 

radionice, 

stručni 

skupovi, 

kontakt 

mailom ili 

telefonski 

 

stručni tim i 

društvena 

zajednica 
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8.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA 

ORGANIZACIJA RADA 

Lokacije:                                                           Broj odgojnih skupina : 

 Redoviti, posebni i alternativni programi 

                Ul. Vladimira Vidrića 2                                      12                                                                                           

Ul. Slavka Kolara 39                                          10                                                                                                                           

Ul. Slavka Kolara 43b                                          2 

  Predškola                                                                          24 

                 Ul. Slavka Kolara 39                                            1 

                 PŠ Buna                                                                1 

                 OŠ Novo Čiče                                                       1       

                 UKUPNO                                                            27                                                                                                                                                        

Plan realizacije rada u satima : 

radni dani : 252 dana x 8 sati = 2016  

godišnji odmor :  31 dan x 8 sati = 248 sati                                                              

godišnje zaduženje : 221 dana x 8 sati = 1768 sati      

Područje rada: Dijete                 773,5 sati   

                                   Odgojitelji                                   221  sati   

                         Roditelji                                               221   sati         

   Stručna suradnja (ravnatelj, str.tim,       

                                    društvena sredina)      221 sati   

   Stručno usavršavanje               221 sati   

   Dnevni odmor               110.5 sati   

   UKUPNO    1768 sati    

Tjedni raspored rada 

 

  DAN  RADNO VRIJEME  OBJEKT   

Ponedjeljak 08:00 – 15:00   Vidrićeva 2 

Utorak             08:00 – 15:00   Kolareva 39  

Srijeda             12:00 – 19:00   Vidrićeva 2 

Četvrtak 08:00 – 15:00   Kolareva 39                      
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Petak  08:00 – 15:00   Kolareva 43 b 

*tjedni raspored rada  podliježe promjenama sukladno potrebama djece ,odgojitelja i roditelja  

Tjedna struktura satnice 

 

R.BR.SATI POSLOVI I RADNI ZADACI        dnevno        tjedno 

 

1.  Rad s djecom     3,5          17,5 

2.  Rad s odgojiteljima    1  5 

3.  Rad s roditeljima    1  5 

4.  Stručne suradnje                        1  5 

5.  Stručno usavršavanje i planiranje             1  5 

6.  Dnevni odmor     0,5  2,5 

    Ukupno sati:    8  40 

 

Zadaće stručnog suradnika logopeda za pedagošku godinu 2021./2022. bit će usmjerene na: 

postavljanje individualiziranih ciljeva za djecu u potrebi  kroz djelovanja u grupi, poštivanje 

individualnih mogućnosti i potreba djece,  stalne interakcije s odgojiteljskim timovima, 

roditeljima i vanjskim sustavima potpore s ciljem jedinstvenog razvojno edukacijskog 

djelovanja u svrhu inkluzije integrirane djece s TUR u redoviti sustav ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja u najboljem interesu djece.  

 

Raspored poslova i zadaća stručnog suradnika logopeda tijekom radne godine 2021/22. 

 

Područje rada                             Sadržaji rada                                                                                           Suradnici  Pl. vrijeme 

     DIJETE Sudjelovanje u prijemu djece u dječji vrtić. 

Uočavanje, evidentiranje i identifikacija djece s PP 

i TUR govora, jezika, glasa i komunikacije-trijažni 

postupak u postojećim skupinama te praćenje 

postupka prilagodbe u novim skupinama. 

Rad na prevenciji poremećaja govora, jezika i 

komunikacije u jasličkim i mlađim vrtičkim 

skupinama- opažanje i rana intervencija 

Ispitivanje vještina koje predhode čitanju i pisanju 

u starijim i predškolskim vrtičkim skupinama-

grupna terapija u skupini od 4 -6 djece. 

Sustavno praćenje govorno, jezično, komunikacij- 

odgojitelji 

stručnitim 

 

5 i 6 mj. 

9 i 10.mj. 

tijekom 

godine 
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skog razvoja djece s naglaskom na period ranog 

komunikacijskog razvoja- trijažni postupak, i opa- 

žanje te Marte Meo prirodna potpora razvoju 

djeteta. 

Logopedska anamneza  

Obrada podataka o provedenoj trijaži, izrada 

Programa opažanja u skupini, te pisanje Nalaza i 

mišljenja o govorno-jezično-komunikacijskom 

statusu djeteta. 

Upućivanje djece s PP i TUR govora-jezika-glasa - 

komunikacije na obradu van vrtića te po potrebi u 

sustave za pružanje psiho-socijalne rehabilitacije i 

Rane intervencije (u suradnji sa Centrom za 

socijalnu skrb). 

Postupci potpore za djecu s razvojnim poremeća- 

jima kao i ostalu djecu s TUR govora jezika, glasa 

i komunikacije sukladno vrsti i stupnju oštećenja. 

Uvođenje modela potpomognute komunikacije i 

asistivne tehnologije u rad s djecom 

Odabir i primjena odgovarajućih mjernih 

instrumenata te didaktičkih pomagala za potrebe 

prevencije, trijaže, opažanja, dijagnostike i terapije. 

Sudjelovanje u osmišljavanju modela integracije  

te stvaranja ozračja i kreiranja drugih organizaci- 

sko-materijalnih uvjeta s ciljem inkluzije djeteta s 

TUR govora-jezika-komunikacije u odgojnu sku- 

pinu. 

 

 

Raspored poslova i zadaća stručnog suradnika logopeda tijekom radne godine 2021/22. 

 

Područje rada Sadržaji rada Suradnici Plan.vrijeme 

DIJETE Sudjelovanje u izradi programa rada u skupi- 

Ni (OOOP, IOOP). 

Izrada Individualnog plana i programa rada-

djeca obuhvaćena terapijskim radom 

Priprema za rad s djecom. 

Potpora djeci (izleti, predstave, rekreativni 

program) 

Marte Meo prirodna potpora razvoju – nepo- 

sredan rad u skupini radi ostvarivanja inkluzi- 

je djeteta s TUR govor-jezik-komunikacija. 

 

Mjesečno, tjedno i dnevno planiranje rada. 

 

Dokumentacija (Dosje djeteta, Dnevnik rada, 

satnica….). 

Odgojitelji 

stručni tim 

5 i 6 mj. 

9 i 10.mj. 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    773,5 sati 
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ODGOJITELJI Potpora odgojiteljima u prepoznavanju 

osobina razvoja djece, posebno u razvojnom 

području govora, jezika, izražavanja i stva- 

ralaštva (razvojne liste, razvojne mape, tema- 

tske radionice i individualni razgovori). 

 

Potpora odgojiteljima u definiranju i realiza- 

ciji razvojnih zadaća te odabiru sadržaja rada 

 koji prate razvojne potrebe djeteta –govor, je- 

zik, izražavanje, stvaralaštvo (radionice, 

individualni razugovori…). 

 

Potpora u proširivanju stručnih spoznaja o ko- 

unikacijskim vještinama u radu s djecom i 

djecom s TUR govora, jezika i komunikacije - 

Marte Meo prirodna potpora razvoju (Projekt 

). 

 

Stručna pomoć u prepoznavanju PP i TUR na 

razini govora, jezika i komunikacije. 

 

Priprema za dolazak djeteta s TUR govora, je- 

zika i komunikacije u odgojnu skupinu te 

priprema odgojne skupine. 

 

Suradnja i obostrano informiranje o razvojnim 

postignućima djeteta –razvojno područje go- 

vora, jezika, izražavanja i stvaralaštva. 

 

Edukacije za odgojitelje (radionice, stručna pr 

edavanja, nabava i prezentacija str. literature  

 

stručni tim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vanjski 

suradnici 

tijekom godine 

 

Raspored poslova i zadaća stručnog suradnika logopeda tijekom radne godine 2021/22. 

 

Područje rada  Sadržaji rada Suradnici    Plan.vrijeme 

ODGOJITELJI Osvještavanje važnosti poticanja razvoja govo- 

ra, jezika, izražavanja i stvaralaštva kroz praće-

nje rada i zajedničke projekte (Čitaj mi). 

Radionice Rastimo zajedno. 

Sudjelovanje u tijeku stažiranja odgojitelja. 

Potpora odgojiteljima (izleti, predstave, 

rekreativni program) 

Dokumentacija (edukacije, suradnje, savjetova- 

nja, 

stručni tim 

vanjski 

suradnici 

tijekom 

 godine 

 

 

 

 

    

 221 sat 

RODITELJI Realizacija inicijalnih razgovora tijekom upisa 

djece u vrtić. 

 

odgojitelji 

str.tim 

zdr.vod. 

tijekom 

godine 
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Upoznavanje roditelja sa osobinama govorno, 

jezično, komunikacijskog razvoja djeteta te uo- 

čenim PP i TUR, vrstom i stupnjem teškoće te 

pružanju odgovarajuće potpore i podrške. 

 

Suradnja oko potrebnih postupanja, uključiva- 

nja u tretman te davanja uputa za rad s djete- 

tom u obitelji. 

 

Upućivanje djeteta na specijalističke preglede, 

dijagnostiku, psiho-socijalnu rehabilitaciju te 

potporu Cenra za socijalnu skrb u realizaciji  

navedenih potreba i prava. 

 

Savjetovanje i potpora pri izboru vrste i načina 

terapijskog rada van vrtića te eventualnoj po- 

trebi paralelnog rada. 

 

Suradnja i rad s roditeljima godinu uoči pola- 

ska djece u školu (tematski roditeljski sastanci, 

edukativni letci, preporuka literature). 

 

Suradnja pri izradi OOOP i IOOP. 

 

Stalna suradnja te razmjena informacija. 

 

Suradnja sa roditeljima-edukacija i savjetova- 

nje…Marte Meo prirodna potpora razvoju 

 

Suradnja s roditeljima…individualno, radionice 

za roditelje, edukativni letci. 

Radionice Rastimo zajedno 

Priprema za suradnju s roditeljima. 

Dokumentacija o suradnji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        221sat 

 

 

Raspored poslova i zadaća stručnog suradnika logopeda tijekom radne godine 2021/22. 

 

Područje rada Sadržaji rada Suradnici      Plan.vrijeme 

POVEZIVANJE 

S 

DRUŠTVENOM 

SREDINOM 

Suradnja ERF-om - stručna podrška i 

studentska praksa rane intervencije. 

Suradnja s COO S. Raškaj, COO V. Gorica -

rane intervencije, Poliklinikom SUVAG 

Suradnja s Centrom za djecu, mlade i obitelj. 

Suradnja s Centrom za ranu podršku 

roditeljstvu 

ravnatelj 

stručni tim 

tijekom 

   godine 
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Suradnja s Centrom za socijalnu skrb-

Ostvarivanje prava djeteta na psiho-socijalnu 

rehabilitaciju 

Suradnja sa UO za predškolski odgoj, šklostvo i  

 sport. 

Suradnja sa AZOO –stručna potpora. 

Suradnja sa stručnjacima raznih profila-

praćenjeterapije van vrtića paralelni terapeutski 

rad, uvid u medicinsku dokumentaciju, 

dijagnostika i terapija. 

Suradnja MZOS- stručna potpora 

Suradnja s drugim dječijim vrtićima –razmjena 

iskustava u radu 

Suradnja sa ostalim specijaliziranim 

ustanovama te Udrugama 

Suradnja s osnovnim školama 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    

 RAVNATELJI 

I STRUČNI 

TIM 

Sudjelovanje u planiranju i programiranju te re- 

alizaciji zadaća i poslova iz Godišnjeg plana i  

programa rada vrtića i stručnog suradnika logo- 

peda. 

Timski pristup izradi tjednih i mjesečnih 

planova i programa rada. 

Sudjelovanje na sastancima Stručnog tima 

Suradnja u uočavanju, praćenju i 

zadovoljavanju potreba djece u području 

govora, jezika i komunikacije. 

Pomoć u organizaciji rada (upisi i prijem djece, 

formiranje odgojnih skupina i odabir 

odgojitelja) 

Suradnja u nabavi didaktike, specifičnih 

pomagala za dijete s TUR –govor, jezik, 

komunikacija, stručne literature i potrošnog 

materijala. 

Pračenje stručne literature 

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća 

Ustanove 

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća o radu 

 stručnog suradnika logopeda 

ravnatelj  

stručni tim 

tijekom 

   godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        221 sat 

 

Raspored poslova i zadaća stručnog suradnika logopeda tijekom radne godine 2021/22. 

 

Područje rada  Sadržaji rada Suradnici Plan.vrijeme 

STRUČNO 

USAVRŠAVANJE 

Praćenje stručne literature i periodike. 

 

Prisustvovanje stručnim skupovima i semi- 

narima ili online edukacije 

 

ravnatelj 

stručni tim  

tijekom 

  godine 
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Stalno stručno usavršavanje u području 

terapijskog rada, rane intervencije, 

senzoričke disfunkcije, potpomognute 

 komunikacije i asistivne tehnologije 

 

Uključivanje u istraživanja i prezentiranje 

postignuća vlastite prakse 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     221 sat 

DNEVNI 

ODMOR I 

OSTALI 

POSLOVI 

  

 

Dnevni odmor. 

 

Administrativni poslovi. 

 

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja. 

 

 

ravnatelj 

stručni tim 

tijekom 

  godine 

 

 

 

   110,5sati 

 

 

Plan i program rada stručnog suradnika logopeda bit će realiziran sukladno Uputama za 

sprečavanje i  suzbijanje epidemije COVID – 19 vezano za rad predškolskih ustanova HZJZ, 

preporukama za rad s djecom rane i predškolske dobi  Ministarstva znanosti i obrazovanja te  

Agencije za odgoj i obrazovanje. U radu će također biti korišteni svi mogući modeli 

elektroničke podrške. 
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8.6. GODIŠNJI  PLAN  I PROGRAM   RADA   ZDRAVSTVENOG VODITELJA 

 

Lokacije: Vladimira Vidrića 2  12 

       Slavka Kolara 39  10 

      Slavka Kolara 43b  2 

 

Broj odgojnih skupina:              24 

 

 

Tjedni raspored rada 

 

DAN   RADNO VRIJEME        OBJEKT 

Ponedjeljak      8:00-15:00                   Vladimira Vidrića 2 

Utorak                     8:00-15:00             S. Kolara 39 / Vladimira Vidrića 2 

Srijeda                            8:00-15:00                     Vladimira Vidrića 2 

Četvrtak                          8:00-15:00          S. Kolara 39/ S. Kolara 43b/ Vladimira Vidrića 2 

Petak                               8:00-15:00         S. Kolara 39/ V. Vidrića 2 

 

*poslijepodnevni rad podliježe promjenama sukladno potrebama roditelja  

**tjedni raspored rada podliježe promjenama sukladno obrazovno- odgojnim potrebama 

 

Plan realizacije rada u satima: 

 

Broj radnih dana: 252 

Broj dana godišnjeg odmora: 23  

Godišnje zaduženje sati: 2016 

 

Područje rada Planirano sati 

Dijete 706 (35%) 

Roditelj 202 (10%) 

Odgojitelj 302 (15%) 

Stručni suradnici, ravnatelj 202 (10%) 
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Ostali djelatnici 444 (22%) 

Suradnici izvan vrtića 60 (3%) 

Stručno usavršavanje 100 (5%) 

 

Tablica 1Raspored  poslova i zadaća zdravstvenog voditelja tokom godine 

Dijete • provođenje individualnih razgovora s roditeljima i 

prikupljanje informacija o zdravstvenom stanju 

djeteta koje ima zdravstvene specifičnosti i/ili   

teškoće 

• praćenje rasta i razvoja djece provođenjem 

antopometrijskog mjerenja 

• provođenje preventivnih mjera u svrhu sprečavanja 

nastanka bolesti i unapređenje zdravlja  

• osiguravanje optimalnih i sigurnih uvjeta za siguran 

rast i razvoj djeteta  

• praćenje zadovoljavanja osnovnih djetetovih potreba  

• edukacija djece u svezi stjecanja pravilnih i zdravih 

navika (upotreba wc-a, redovito pranje ruku, 

higijena usne šupljine) 

• provedba specifične prehrane kod nutritivnih i 

drugih zdravstvenih teškoća  

• zbrinjavanje lakših povreda  

• vođenje dokumentacije (dosje djeteta, zdravstveni 

karton djeteta, evidencija ozljeda, evidencija 

procjepljenosti i pobola djece) 

 

Roditelji • konzultacije s roditeljima u svezi potreba djeteta 

• informiranje o potrebi odgovarajućih 

epidemioloških zaštitnih mjera i obvezi aktivnog 

uključivanja (donošenje liječničkih ispričnica, 

javljanje pedijatru) 

• pravovremeno obavještavanje o povredi djeteta 

• edukacija i obavještavanje roditelja putem letaka, 

kutića za roditelje, web stranice 

• sudjelovanje na roditeljskim sastancima 

• upoznavanje sa mjerama zaštite i sigurnosti u vrtiću 

te kućnim redom vrtića 

• uvažavanje primjedbi, sugestija i mišljenja roditelja  

 

Odgojitelji • upoznavanje odgojitelja ozdravstvenom stanju i 

potrebama novoprimljene djece 

• upućivanje u svezi primjene terapije kod djece koja 

imaju kronične bolesti 

• edukacija odgojitelja u provođenju preventivnih 

mjera zaštite zubi, prevencije nastanka bolesti 

• edukacija odgojitelja o načinu zbrinjavanja ozljeda 

• upućivanje na obavljanje sanitarnih pregleda 
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Stručni suradnici i ravnatelj • sastanci stručnog tima 

• suradnja u izradi godišnjeg plana i programa i 

godišnjeg izvješća 

• sudjelovanje u formiranju odgojnih skupina 

• sudjelovanje u odgojiteljskom vjeću 

• realizacija zadaća prema odredbi ravnatelja 

 

Ostali djelatnici vrtića • organizacija rada tehničkog osoblja 

• organizacija rada u izvanrednim situacijama  

• kontrola provedbe higijenskih normi i HACCP 

sustava  

• kontrola osobne higijene djelatnika u kuhinji, čistoće 

odjeće i obuće  

• kontrola održavanja čistoće dostavnog vozila i rada 

domara  

• suradnja s ekonomom i ravnateljicom u nabavi 

potrošnog materijala i namirnica za prehranu te 

sitnog inventara  

• suradnja s praonom i vešerajem u svrhu nabave 

posteljnog rublja  

• evidentiranje o provođenoj deratizaciji i sanitarnom 

nadzoru 

 

Suradnici izvan vrtića • suradnja s dječjim dispanzerom (prilikom upisa 

djeteta, naglog oboljenja ili povređivanja djeteta) te 

dobivanja potrebnih informacija vezanih uz zdravlje 

djece  

• suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 

• suradnja sa sanitarnom inspekcijom 

• suradnja s ostalim službama Doma Zdravlja Velike 

Gorice prema potrebi 

• suradnja s HUMS-om i HKMS 

• suradnja sa zdravstvenim voditeljima iz drugih 

vrtića na području grada Velike Gorice i Zagreba i 

Zagrebačke županije 

 

Stručno usavršavanje • sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima 

izvan ustanove vrtića u sklopu HKMS-a, HUMS-a 

te Udruge zdaravstvenih voditelja 

• putem stručne literature 

• putem aktiva, predavanja, seminara u sklopu 

ustanove dječjeg vrtića 
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Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Ciciban Velika Gorica, ravnateljica Dječjeg vrtića 

Ciciban Velika Gorica, dana 28.09.2021. godine, podnosi Odgojiteljskom vijeću Dječjeg vrtića 

Ciciban Velika Gorica, Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića Ciciban Velika Gorica, za 

pedagošku 2021./2022. godinu.   

 

 

 Na temelju članka 54. i čl. 55. Statuta Dječjeg vrtića Ciciban Velika Gorica, na 

prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Ciciban Velika Gorica, prihvaća se Godišnji plan i 

program rada dječjeg vrtića Ciciban Velika Gorica, za pedagošku 2021./2022. godinu.   

 

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban, Velika Gorica, na 30. sjednici koja je održana 

29. rujna 2021. godine, usvojilo je Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića Ciciban Velika 

Gorica, za pedagošku 2021./2022. godinu.   

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća  

                                                                                               dječjeg vrtića Ciciban 

                                                                                                       Velika Gorica 

                                                                                                        Denis Brnić 

 

 

 

 

                                                             Ravnateljica 

                                                             Tatjana Karlović Oslaković 

 

                   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


