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Predmet: Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019. 
- dostavlja se  

 

Na osnovu članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 
94/13 te članka 7. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije (NN 83/01), s 
početkom pedagoške godine 2018./2019., dostavljamo Vam Godišnji plan i program rada 
Dječjeg vrtića "Potočnica" usvojen od strane Odgojiteljskog i Upravnog vijeća. 
 

 

 

 

    Ravnatelj - odgojitelj: 
                       Marija Jakelić 
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                                             1.USTROJSTVO RADA 

 

 

          Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača  organizira i provodi programe njege, odgoja, 

obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do 

polaska u osnovnu školu.  

        Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece,te 

socijalnim,kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog 

standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi iz 1997. 

godine, Programskom usmjerenju odgoja i naobrazbe, Statutu Predškolske organizacije 

„Pitomača“ u Pitomači, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,  te napucima Ministarstva prosvjete 

i športa. 

 

          Težeći stalnom praćenju i zadovoljavanju razvojnih potreba djece, trudimo se oblikovati 

prostore u kojima djeca borave, tako da ih potiču na aktivnosti i djelovanje te međusobnu 

interakciju i komunikaciju. 

 

 pratimo suvremena kretanja u razvoju predškolskog kurikuluma kako bismo                   

    omogućili maksimalan razvoj dječje osobnosti, štovanje prirode, potreba i prava    

    djece 

 putem valjanog cjelokupnog ozračja, korištenjem svakodnevnih životnih situacija i 

planski stvorenih situacija ,brinemo se o tome da naša djeca uče i žive svoja prava 

 trudimo se približiti obiteljima naše djece koristeći svoja znanja i na taj način povećati 

njihovu pedagošku kompetenciju. S druge strane uključujemo obitelji u kreiranje i 

realizaciju nekih segmenata rada 

 

         Svi dijelovi procesa rada u Vrtiću imaju osnovnu zadaću osigurati najpovoljnije uvjete za 

ostvarivanje ukupne zadaće Vrtića.  

         Pridavanjem prioriteta suvremenim znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta, dobivamo 

mogućnost slobode planiranja programa, poticanje humanističkog pristupa svakom djetetu. 

         Ovakvim ustrojem rada u Vrtiću uspostavljamo sustav javne odgovornosti za rad, 

praćenjem i vrednovanjem doprinosa pojedinaca i djelatnosti u cjelini. 

 

NAŠA MISIJA 

 Dječji vrtić „Potočnica“ je mjesto u kojem se osjeća ugodno ozračje, prostor koji je 

siguran i poticajan, u kojem djeca uče čineći, poštuju se dječja prava, razvijaju individualni 

potencijali djece, jača roditeljska kompetencija, surađuje se na način međusobnog uvažavanja i 

potiče profesionalni rast i razvoj odgojitelja s naglaskom na razvoj osjetljivosti djece i odraslih 

za okoliš i održivi razvoj. 

NAŠA VIZIJA 

Dječji vrtić „Poitočnica“ – mjesto u kojem će svi sudionici odgojno obrazovnog procesa biti 

aktivni stvaratelji svoga znanja uvažavajući specifične potrebe, prava i kulturu svakog 

pojedinca, djeteta i odraslih, u suradnji s roditeljima i širom društvenom zajednicom. 

 

ORGANIZACIJA RADA  
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      Ove pedagoške godine: 

                           Prijavljeno je 50 djece za upis u vrtić 

                           
    Svjesni važnosti obuhvata djece institucionaliziranim oblicima odgojno – obrazovnog 

rada s djecom, tijekom upisa djece u pedagošku godinu 2018./2019. na listi čekanja nije ostalo 
neupisane djece.  

 
           U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi :. 

 

1.CJELODNEVNI PROGRAM   

                     

                        - 10-satni program  

                       -za djecu jasličke dobi od 1 do 3 godine života 

                      -za djecu vrtičke dobi od 3 do 7 godine života 

 

         Radno vrijeme Vrtića počinje u 06.00 sati i traje do 18.00 sati. Pedagoška godina 

započinje 01. rujna, a završava 31. kolovoza. Rad se organizira u petodnevnom radnom tjednu.   

               

 ZADAĆE, SADRŽAJI RADA, VRIJEME OSTVARENJA: 

 

 U radu s djecom osuvremenjivat će se humanističko- razvojni pristup organizacijom 

razvojno primjerene prakse, u skladu sa tri osnovna načela: individualizacija, sloboda 

izbora aktivnosti i partnerstvo s roditeljima. 

 

 U radu će nas voditi ideja- “zdravo, sretno i slobodno dijete”. Program i svi sadržaji koji 

će se birati  za rad s djecom, bit će u skladu sa tijekom godišnjih doba i kršćanskih 

svetkovina, sa posebnim naglaskom na razvijanju i njegovanju kreativnosti kod djece. 

 

  Pošto igra u predškolsko doba ima veliku razvojnu vrijednost, vrtić će biti    mjesto za 

igru djece. Stvaralačka igra je pretpostavka mišljenju u odrasloj dobi, stoga će se velika 

pažnja pridavati tvz. slobodnoj igri u kojoj će djeca sama biti izumitelji i igara i 

igračaka. Maštovitost djece mora doći do izražaja. Posrednim djelovanjem na djetetovu 

igru, oblikovanjem materijalne sredine, izborom igračaka i materijala  za igru, razvijat 

će se kod djece različite intelektualne i druge sposobnosti.  

 

  Poticat će se razvoj zdravog, tjelesno dobro i skladno razvijenog djeteta, zdravog načina 

življenja i navika nužnih za očuvanje vlastitog i tuđeg zdravlja i života. 

 

  Podržavat će se i njegovati radoznalost i povjerenje djeteta u druge ljude, razvijati 

sposobnost dogovaranja i suradnje s djecom u svim situacijama, stvarati  uvjeti da se 

dijete osjeća zadovoljno, da doživljava i izražava osjećaje prema ljudima i svijetu koji ga 

okružuje. 

 

 Poticat će se radoznalost djeteta i razvijati  sposobnost za aktivno i stvaralačko 

upoznavanje, razumijevanje i snalaženje u prirodnoj i društvenoj okolini. 

 

 Utjecat će se na razvoj govora, bogatiti  doživljajni svijet djeteta te poticati  raznovrsno 

dječje stvaralaštvo. 
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  Odgojno-obrazovni proces provodit će se fleksibilno (trajanje aktivnosti u skladu s 

njihovim interesima i pažnjom , korištenjem i drugog “vrtićkog” prostora, izgradnjom 

novih centara u prostoru SDB…) 

 

 Boraveći u dječjem vrtiću, kroz odgojno-obrazovni rad, djeca će upoznavati vrijednosti 

života, razvijati svoje potencijale, pozitivan stav prema zdravom načinu življenja, prema 

radu, prema vršnjacima i drugim ljudima, prema biljkama i životinjama. 

             

 

Broj odgojnih skupina……....7 

 

Broj odgojnih djelatnika….15 

Voditelj predškole………......1 

Stanje i broj djece u odgojnim skupinama  s danom 1. rujna 2018.  

Tablica 1. Skupine, broj djece,odgojiteljice 

 

ODGOJNA SKUPINA 

 

BROJ DJECE 

 

 ODGOJITELJICE 

 

1.MLAĐA JASLIČNA SKUPINA 

12 Tereza Greguraš 

Ksenija Širec 

 

 

2.STARIJA JASLIČNA SKUPINA 

 

21 

Ivana Maras 

Kristina Tkalčec 

 

 

3.MLAĐA ODG.SKUPINA  I. 

 

23 

Kristina Saić 

Marija Tkalčec(zamjena) 

 

 

4.MLAĐA ODG. SKUPINA   II. 

 

24 

Kristina Golić 

Nikolina Golubić 

 

 

5.SREDNJA ODG. SKUPINA I. 

 

24 

Božica Lovreković 

Tena Sučić 

 

 

6.SREDNJA ODG.  SKUPINA II. 

 

27 

Kristina Bijuk 

Vesna Gregurek 

 

 

7.STARIJA ODG.SKUPINA 

 

28 

Ana Šantić 

Ivana Begović 

 

                   

     7 (2 jasličke i 5 vrtićkih skupina) 

 

159 

 

      14 

  

 

  POPIS  SVIH DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA „ POTOČNICA“  

 

Tablica2. :odgojitelji  
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R.br. IME I PREZIME RADNO MJESTO STRUČNA 

SPREMA 

 

 

1.    Marija Jakelić  odgojitelj   ravnatelj   VŠS  

2.    Ana Šantić odgojitelj   VŠS  

3.    Božica Lovreković odgojitelj   VŠS  

4.  Ksenija Širec 

 

odgojitelj   VŠS  

5.    Ivana Begović odgojitelj     VŠS  

6.  Tena Sučić odgojitelj     VŠS  

7.     Ivana Maras odgojitelj    VŠS   

8.    Kristina Bijuk 

 

odgojitelj    VŠS  

9.     Kristina Ćurić odgojitelj    VŠS  

10.   Kristina Golić odgojitelj  

 

   VŠS  

11.  Kristina Tkalčec odgojitelj      VŠS  

12.   Nikolina Golubić odgojitelj 

 

    VŠS  

13.    Tereza Greguraš odgojitelj    VŠS  

14.    Vesna Gregurek odgojitelj    VŠS  

15.    Kristina Saić 

 

odgojitelj    VŠS  

16.  Marija Tkalčec 

 

odgojitelj zamjena    VŠS  

17.  Andreja Veličan Voditeljica Predškole    VŠS 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA ODGOJITELJA 

 

Radno vrijeme odgojitelja uređuje se u tri smjene u pet radnih dana.          

          - prva smjena: 6,30 – 12,30       (dežurstvo   6,00- 6,30) 

         - druga smjena: 10,30-16,00  

        - treća smjena:    12.30.-18.00 

 

Odgojitelji su obvezni u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djetetom i skupinom djece 

provesti 27,5 radnih sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punoga radnog 
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vremena. Ostali poslovi odgojitelja obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje 

rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima. 

 

Tablica3:Tjedna struktura radnog vremena odgojitelja 
 

 VRSTA ZADUŽENJA SATI TJEDNO 

1. Neposredni rad 27,5 

2. Priprema 7,5 

3. Stručno usavršavanje 1 

4. Suradnja s roditeljima i ostalima    1 

5. Kulturna i javna djelatnost (priredba, 0,5 
 izleti, posjet kinu i kazalištu,...)  

6. Dnevni odmor 2,5 

 UKUPNO 40 
 
 

TEHNIČKO OSOBLJE: 

 

Tablica 4:tehničko osoblje  

 

R.br. 

 

IME I PREZIME 

 

RADNO MJESTO 

 

STRUČNA 

SPREMA 

 

  1. 

 

Monika Krasović-zamjena 

 

 glavna kuharica 

 

SSS 

 

 2. 

 

Bara Plesec pomoćna kuharica 

 

NKV 

 

3. 

 

Jasmina Mustovljanec kuharica pripravnica KV 

4. Sanja   Šokec  spremačica NKV 

 5. 

 

Katica Šelimber 

 

spremačica 

 

NKV 

 

 6. 

 

Ivanka Rešetar 

 

spremačica 

 

NKV 

 

     

 

 

ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA  TEHNIČKOG OSOBLJA 

 

KUHARICE - Monika Krasović - glavna kuharica(zamjena)    od 6,00-14,00 sati 

  - Bara Plesec  - pomoćna kuharica                  od 6,00-14,00 sati 

                      - Jasmina Mustovljanec- kuharica pripravnica            od 8,00- 16,00 sati 

 

SPREMAČICE   (rad u smjenama) 

                  - Katica Šelimber    od 11,00 -19,00 sati 

       - Ivanka Rešetar    od   8,00- 16,00 sati 

                 - Sanja Šokec                                            od  5,30- 14,30 sati 
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PRAVNI, ADMINISTRATIVNI , FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 

         Pravne, administrativne i financijsko - računovodstvene poslove za   

Dječji vrtić“Potočnica“ Pitomača obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača. 

 

2. PROGRAM PREDŠKOLE 

 

         Program predškolskog odgoja za djecu pred polazak u školu koja  nisu  obuhvaćena 

redovnim polaskom Vrtića, u trajanju od 250  sati.   

         Rad će se odvijati od 01. listopada 2018. godine do 31.svibnja 2019. godine, dva puta 

tjedno po tri sata u svakoj skupini.  

        Predškolu će voditi odgojitelj po raspisanom natječaju . 

        Program Predškole Dječjeg vrtića "Potočnica" verificiran je od strane MZOS-a. 

Tablica 5. Skupine, broj djece, odgojiteljice 

Odgojna skupina Broj upisane djece Broj odgojitelja 

 
1.Dinjevac 

 
              6 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
2.Pitomača „A“ 

 
             16 

 
 3.Pitomača“B“ 

 
            17 

 
4.V.Črešnjevica 

          

          15 

 

4 odgojne skupine 

 

        

 54 djece 

 

 

 

1 odgojitelj 

 

ZADAĆE , SADRŽAJI RADA , VRIJEME OSTVARENJA: 

 

           Ustrojstvo treba odgovarati namjeni i zadaćama predškole, počevši od prvog kontakta 

voditelja sa roditeljima i djecom, zatim organizacijom prostora, opremom, sredstvima, 

rasporedom radnog vremena, pa do praćenja i evidentiranja rada programa predškole. 

           Ravnatelj predškolske ustanove, uz voditelje predškole je najodgovornija osoba za 

osiguravanje potrebnih uvjeta za normalan i optimalan rad predškole. 

 

ZADACI: 

 

U ODNOSU NA DJECU 

 

Znanja:  

 stjecanje osnovnih znanja o sebi (razvoj slike o sebi), o drugima (njihovim sličnostima i 

razlikama) i svijetu kao cjelini 

 učenje i življenje dječjih prava, odgovornosti prema sebi i drugome. 

Stavovi (vrijednosti): 
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 kreiranje sredine koja kod djeteta potiče razvijanje osjećaja osobne vrijednosti kao individue 

 usvajanje i njegovanje temeljnih humanih vrijednosti (suosjećanje) 

 jačanje pozitivnih osobina pojedinca (samostalnost, samopoštovanje, samokontrola, 

odgovornost) kroz nenasilno rješavanje problema i potrebu dogovaranja 

 poštivanje, prihvaćanje i razumijevanje potreba drugih 

 uvažavanje individualnih karakteristika i potencijala svakog pojedinog djeteta. 

Vještine: 

 izbor i odlučivanje 

 snalaženje u novim situacijama 

 zadovoljavanje osnovnih potreba 

 razvijanje komunikacijskih vještina 

 razvijanje svijesti i praktičnih vještina za jačanje vlastite sigurnosti 

 specifične vještine: predčitalačke, govorne i predmatematičke. 

 

U ODNOSU NA RODITELJE: 

 

 upoznavanje roditelja s programom rada, mogućnostima i postignućima djece predškolskog 

uzrasta 

 osvješćivanje roditelja o važnosti osamostaljivanja djeteta 

 upoznavanje roditelja s osnovnim potrebama i pravima djece, osvještavanje važnosti poštivanja 

prava i veze između zadovoljavanja potreba i poštivanja prava 

 osnaživanje roditelja za preventivno djelovanje u obitelji u suradnji s vrtićem. 

 

U ODNOSU NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU: 

 osvješćivanje o važnosti provođenja programa predškole 

 informiranje o rezultatima programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KRAĆI PROGRAMI 

 
 

           Ove godine Vrtić je podnio projektnu prijavu Ministarstvu  za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku sa pozivom  na dostavu projektnih prijedloga. 

 

 "UNAPRJEĐENJE USLIGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG 

ODGOJA I OBRAZOVANJA" UP.02.2.2.08 

 

NAZIV PROJEKTA:IGRAONICA SREĆE 
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SAŽETAK: 

 

          Produljenjem radnog vremena Dječjeg vrtića "Potočnica" od 16:00 h do 18:00 h ostvariti 

će se 5 novih programa te povećati aktivnosti kako bi se omogućila bolja ravnoteža poslovnog i 

obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja.  

 

Programi će se sastojati od: 

 

- DRAMSKO-LUTKARSKE RADIONICE, 
 

 

- EKO RADIONICE,  
 

 

- RADIONICE ENGLESKOG JEZIKA, 

 

 

- GLAZBENE RADIONICE,  

 

 

- SPORTSKE IGRAONICE 

  

 

u kojima će sudjelovati djeca u uzrastu od 3 do 7 godina. 

 

Obrazloženje projekta 

 

CILJEVI PROJEKTA S POKAZATELJIMA: 

 

1. Dječji vrtić "Potočnica" je pružatelj usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 

koji će provoditi projektne aktivnosti. 

2. Cilj je određenom broju djece osigurati jednak pristup programima ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja uvođenjem novih,besplatnih programa, osiguravanjem 

usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića sukladno potrebama roditelja, dodatnim 

obrazovanjem  i usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika. 

 

 

1. DRAMSKO-LUTKARSKE RADIONICE 

 

ZADAĆE, SADRŽAJI RADA , VRIJEME OSTVARENJA: 

 

         Cilj programa dramsko-lutkarske igraonice za djecu predškolskog uzrasta je razvijanje 

sposobnosti kreativnog mišljenja i izražavanja. 

         Program rada u igraonici odvijao bi se kroz igru, ples, likovni izričaj, vježbe 

improvizacije, pričanje priča i njihovoj dramatizaciji, kao i izradu i animaciju scenskih lutaka i 

pripremanju kraćih lutkarskih igrokaza. 
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PROJEKTNI ZADACI: 

         Razvijati glas, koncentraciju, pamčenje, maštovitost, samopouzdanje, empatiju, 

komunikacijske vještine, suradnju, govor, govornu izražajnost,humor. 

 

         Program rada u igraonici odvijao bi se uz igre,vježbe i vođene improvizacije koje kod 

djece razvijaju kreativnost i maštu,djeca se uživljavaju u različite uloge, zamišljaju nove 

situacije. 

 

        Radit ćemo na koncentraciji,fokusu i izvršenju zadataka.Razvijati likovnost osmišljavanjem 

scenskog  prostora i elemenata kostima.Igrat ćemo se kazališta,izrađivati lutke i dijelove 

kostima, plesati, pjevati, pripovijedati i glumiti. 

 

         Kroz razne aktivnosti želimo približiti djeci kvalitetnu književnost i kazalište za djecu,te 

poticati razvoj individualnih nadarenosti,ali i produbljivati osjećaj zajedništva i suradnju djece 

u skupini kroz postavljanje kratkih igrokaza prilagođenih dobi. 

 

       Kroz razvoj kreativnosti želimo ponuditi djetetu nove mogućnosti izražavanja doživljaja i 

emocija te kroz igru i kreativne aktivnosti usvajati nove vještine. 

 

IZVOĐAČI,NOSITELJI PROGRAMA 

-Kristina Saić        odgojitelj predškolske djece 

-Vesna Gregurek  odgojitelj predškolske djece 

 

TRAJANJE KRAĆEG  PROGRAMA 

-30 mjeseci 

-u produljenom radnom vremenu Vrtića od 16.00-18.00 

-dvije  skupine djece(u svakoj skupini do 10 djece) 

- radionica  će se održati u svakoj skupini jednom u tjednu  

-45 min.trajanje radionice 

 

DOB DJECE 

Program obuhvaća djecu u četvrtoj,petoj, šestoj i sedmoj godini do polaska u školu 

           Broj djece u skupini usklađen je s Državnim pedagoškim standardom  

 

 

2. EKO RADIONICE 

 

ZADAĆE, SADRŽAJI RADA, VRIJEME OSTVARENJA: 

 
UVOD: Dugi niz godina djecu osvještavamo o važnosti očuvanja okoliša i cjelokupnog 

održivog razvoja kroz različite aktivnosti: razvrstavanje, recikliranje i ponovna 

uporaba otpada, uređivanje okoliša, zdravog življenja, zaštite prava djece i sl. 

CILJ RADIONICA  

je osvijestiti, proširiti i obogatiti znanja, iskustva i spoznaje djece o brizi za okoliš. 

 

ZADAĆE  

koje želimo ostvariti su poticanje istraživačkog odnosa djeteta prema prirodi koja 

ga okružuje i njenom očuvanju. Poticanje odgovornog ponašanja prema energiji i 

otpadu te spoznaje o njegovoj iskoristivosti, usmjeravanje interesa prema važnosti 

čistog zraka, vode i tla te stvaranje navika zdravog življenja. 
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- Zadovoljiti osnovne tjelesne potrebe djeteta za hranom, zrakom, kretanjem, boravkom u 

prirodi 

- Razvijati usklađenost pokreta tijela u prostoru i vremenu 

- Uvažavati i zadovoljavati individualne potrebe djeteta u izmjeni aktivnosti i odmora 

- Razvijati slušno motorne koordinacije ( uz glazbenu pratnju – instrumente, cd ) 

- Poticati djecu na razvoj vizualno – motorne koordinacije 

- Poticati djecu na samostalno uočavanje problema i pokušaj rješavanja ( kroz 

svakodnevne aktivnosti, igre sa zadacima, igre u paru, u manjim skupinama ) 

- Razvijati u djeteta pozitivnu sliku o njemu samome, osobito samopouzdanje te realnu 

procjenu vlastitih mogućnosti 

- Razvijati kulturno ophođenje u životnim situacijama 

- Razvijati u djeteta sve vrste percepcije ( vidnu, slušnu, opipnu, mirisnu, okusnu ) 

- Poticati, razvijati i osposobljavati djece za misaone radnje ( analiza, sinteza, 

uspoređivanje, zaključivanje ) 

- Razvijati sposobnosti uočavanja i promatranja vremenskih promjena u biljnom i 

životinjskom svijetu vezane uz godišnja dob 

IZVOĐAČI, NOSITELJI PROGRAMA 

 

-Kristina Bijuk odgojitelj predškolske djece 

-Kristina Ćurić odgojitelj predškolske djece 

 

-TRAJANJE KRAĆEG  PROGRAMA 

-30 mjeseci 

-u produljenom radnom vremenu Vrtića od 16.00-18.00 

-jedna  skupina djece 

- radionica  će se održati dva puta  tjedno  

-45 min.trajanje radionice 

 

Program verificiran od strane Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, 

koja je dodijelila našoj ustanovi status međunarodne Ekoškole. 

 

3.GLAZBENE RADIONICE  

 

ZADAĆE, SADRŽAJI RADA, VRIJEME OSTVARENJA: 

 

PROJEKTNI CILJ:  

kvalitetno provođenje vremena djece u produženom boravku, bavljenje glazbenim aktivnostima. 

         

Ovim projektom želimo potaknuti što veći broj djece na bavljenje glazbenim aktivnostima 

pružajući im tako kvalitetne uvjete za stjecanje spoznaja o različitim zvukovima koji nas 

okružuju, upoznavanje sa različitim glazbenim instrumentima, načinima stvaranja glazbe i 

ljepoti glazbe koja nas obogaćuje i povezuje bez obzira na to gdje živimo i kojim jezikom 

govorimo. Želimo potaknuti djecu na slušanje kvalitetne glazbe koja je primjerena njihovoj dobi 

i razumijevanju. 
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ZADAĆE 

 

- Razvijati u djeteta krupnu motoriku, osobito koordinaciju pokreta tijela, ruku i nogu 

(tjelovježba, hodanje i skakanje u ritmu uz pratnju poticajne glazbe) 

- Razvijati u djeteta osjećaj za ritam (sviranjem na različitim udaraljkama, udarcima nogu 

o pod, pljeskanjem, pucketanjem prstima, izvođenjem pokreta u različitim ritmičkim 

obrascima) 

- Razvijati u djece osjećaj zajedništva i pripadnosti grupi (grupnim igrama, zajedničkim 

sviranjem i pjevanjem) 

- Stvarati ugodnu i opuštenu atmosferu (slušanjem opuštajuće i umirujuće glazbe) 

- Omogućiti djeci upoznavanje i istraživanje različitih glazbenih instrumenata (sviranjem, 

igranjem sa instrumentima) 

- Poticati na slušanje i opisivanje glazbe, prepoznavanje ritma, tempa i dinamike 

- Poticati na istraživanje glasa pri pjevanju (solo pjevanje, zborsko pjevanje) 

- Poticati djecu na uočavanje i prepoznavanje različitog karaktera glazbe 

- Omogućiti djeci upoznavanje sa različitim žanrovima glazbe 

- Organizirati glazbene predstave za djecu 

- Poticati djecu na stvaranje vlastitih melodija, izražavanje svojih osjećaja kroz ritam i 

pokret 

- Omogućiti djeci iznošenje svojih ideja i znanja drugima (organiziranjem malih 

koncerata, glazbenih predstava)  

         Aktivnosti, njihovo provođenje i duljina trajanja bit će prilagođene psihofizičkim i 

intelektualnim sposobnostima djece. Voditelj igraonice prati razvoj djece, individualno pristupa 

svakom djetetu. Utvrđuje na kojoj se psiho-fizičkoj i intelektualnoj razini dijete nalazi te 

posebnim bilješkama prati njegov daljni razvoj. U skladu s tim usmjerava i potiče djetetov razvoj 

sposobnosti u svim područjima razvoja. 

 

VREDNOVANJE PROGRAMA 

 

           Prikupljanje podataka za vrednovanje programa provodi voditelj igraonice tijekom 

cijelog razdoblja trajanja programa. Prikupljanje podataka vrši se vođenjem bilješki, 

fotografiranjem aktivnosti. 

 

IZVOĐAČI,NOSITELJI PROGRAMA: 

 

Odgojitelji predškolske djece: 

-Kristina Golić(Petrović) 

-Božica Lovreković 

 

DOB DJECE: 

 

-od navršene 4 godine života djeteta do 7.god.(predškolska dob djece) 

 

4.SPORTSKE IGRAONICE  

 

Projektni cilj: kvalitetno provođenje vremena i očuvanje zdravlja djece predškolske dobi 
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            Projektom želimo potaknuti djecu i roditelje  o važnosti bavljenja tjelesnim aktivnostima i 

spoznaja o zdravlju kako u vrijeme boravka u vrtiću, tako i nakon radnog vremena vrtića.  

           Organizirane sportske  igraonice poslužiti će kao sredstvo očuvanja djetetova zdravlja i 

razvijanja zdravih navika života. 

 

BITNE ZADAĆE: 

- Razvijati u djeteta motoriku, osobito koordinaciju pokreta u osnovnim oblicima kretanja 

(hodanje, trčanje, skakanje) 

- Razvijati koordinaciju pokreta tijela, ruku i nogu (tjelovježba, šetana kola, hodanje u 

ritmu, skakanje u ritmu) 

- Razvijati usklađenost pokreta tijela u prostoru i vremenu (vježbe kružnog, zmijolikog, 

lančanog i pravocrtnog kretanja po zamišljenim stranicama geometrijskih likova i 

plesnih crta u hodajućim, poskočnim i trčećim koracima uz pratnju poticajne i 

temperamentne folklorne glazbe) 

- Razvijati u djeteta osjećaj za ritam (sviranjem na dječjim tradicijskim instrumentima, 

udarcima nogu o pod, pljeskanjem rukama po različitim dijelovima tijela, pucketanjem 

prstima, izvođenjem pokreta u određenim ritmičkim obrascima) 

- Razvijati u djece osjećaj zajedništva i pripadnosti grupi (grupnim igrama, ples u kolu) 

- Razvijati osjećaj tolerancije, međusobnog poštovanja te poticati na međusobnu suradnju 

(vlastitim primjerom, ples u parovima dječak – djevojčica, igrama s elementima biranja) 

- Jačati osjećaj samopouzdanja i razvijati pozitivnu sliku o sebi (individualnim pristupom, 

isticanjem djetetovih pozitivnih osobina, omogućavanjem sudjelovanja u aktivnostima u 

kojima postiže uspjeh)  

- Razvijati dječju pažnju, koncentraciju i mišljenje (igre s pjevanjem) 

- Razvijati sposobnost djeteta za aktivno slušanje i razumjevanje (igre s pjevanjem s 

elementima imitacije, npr. sjedi ježo u oranju) 

IZVOĐAČI,NOSITELJI PROGRAMA 

 

- Ivana Maras odgojitelj predškolske djece 

 

- DOB DJECE 

 

- Program obuhvaća djecu u petoj, šestoj i sedmoj godini do polaska u školu 

 

Verifikacija GLAZBENE,DRAMSKE i SPORTSKE IGRAONICE od strane MZOŠ-a. 

 u tijeku. 

 

 

4. ENGLESKE  IGRAONICE  

 

ZADAĆE , SADRŽAJI RADA , VRIJEME OSTVARENJA: 

 

             Podržavajući zanimanje roditelja i djece za engleski jezik nastojimo osmisliti kvalitetan 

kraći program s ranim usvajanjem engleskog jezika koji ćemo provoditi u obliku igraonice.    

            Smatramo da u današnjem vremenu i okruženju u kojem živimo znanje barem jednog 

stranog jezika je neupitno.   

            Prioritet u tom učenju ćemo dati igri, kao osnovnoj aktivnosti djece, sredstvu i metodi 

rada. 
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  Aktivnosti koje će se provoditi trebaju biti zanimljive, metode rada treba neprestano 

mijenjati zbog duljine dječje pažnje kako im ne bi bilo dosadno.  

 

         OPĆE ZADAĆE  PROGRAMA SU SLJEDEĆE: 

- da se program provodi kao obogaćivanje, a ne kao zamjena za redoviti program 

- da se uvažavaju prava djeteta, njegove razvojne potrebe i mogućnosti (optimalna 

kronološka dob za uključivanje u program započinje s četvrtom godinom života) 

- da se u neposrednom radu s djecom teži individualizaciji odgojno-obrazovnog procesa 

- da se dijete osjeća kao aktivni subjekt, bez opterećenja, prisile i straha 

- da se osiguraju takvi interakcijski odnosi u kojima će dijete stjecati sigurnost, 

samopouzdanje, osjećaj napredovanja i uspjeha, razvijati pozitivnu sliku o sebi kao 

kompetentnoj osobi 

      

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

 

 ZADAĆE 

- poticati interes, maštu i kreativnost, te razvijati pozitivan stav prema učenju engleskog 

jezika i učenju općenito 

- razvijati sposobnost uporabe jezika i razvijati osjećaj  sigurnosti i samopouzdanja kod 

djeteta 

- poticati znatiželju i interes djece prema novoj mogućnosti sporazumijevanja 

- poticati interpersonalnu komunikaciju 

- poticati razvoj osjetljivosti djeteta za ritam, izgovor, intonaciju i artikulaciju engleskog 

jezika kao osnovnih jezičnih elemenata 

- razvijati naviku slušanja i razumijevanja engleskog jezika 

- poticati slušno razumijevanje i izražavanje te sposobnost uporabe jezika u skladu sa 

djetetovim potrebama u svakodnevnim životnim situacijama 

- omogućiti različite oblike kreativnog izražavanja i stvaranja (dramatizacije, dijalozi, 

likovni izraz, pokret tijela, ples, pjesma) 

- upoznavati djecu sa anglosaksonskom kulturom i običajima te razvijati toleranciju prema 

drugim kulturama 

- podržavati spontanost u govornom izražavanju 

 

 

 

 AKTIVNOSTI I SADRŽAJI ZA OSTVARIVANJE I REALIZACIJU  PROGRAMA 

 

           Komunikacija na engleskom jeziku ostvarivat će se spontano, situacijski, uvažavajući 

dječji interes i psihofizičke mogućnosti djeteta određene dobi. 

           Metode rada su primjerene dobi djeteta: prevladavat će individualizirani rad i rad u 

manjoj grupi djece kroz igru koja je osnovni oblik rada. 

           Ritmičke vježbe su drugi važan oblik rada s djecom u učenju engleskog jezika. To su 

razne recitacije i brojalice (Rhymes and Chants). One su uvijek praćene pokretima tijela jer 

se tako proširuje i olakšava memorija stranog jezika. 

           Pjevanje je također važno jer djeca puno lakše pamte tekst pjevajući ga, a na taj način 

usvajaju izgovor riječi i proširuju vokabular. Ovdje treba naglasiti važnost zbornog 

pjevanja(u grupi) jer su u grupnom radu djeca opuštenija. 

           Od ostalih oblika rada provodit će se dramatizacije, pokretne igre u kombinaciji sa 

pjevanjem, dijalozi, pričanje i prepričavanje, slušanje, likovni izraz … 
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            Korištenjem takvih metoda i oblika rada kod djece će se njegovati pozitivan osjećaj 

za usvajanje engleskog jezika i utjecati na spontano svladavanje jezične strukture, 

gramatičkih oblika i rječnika. 

           Odgojno-obrazovni proces će se provoditi tako da će se poticati svi aspekti razvoja 

djeteta (tjelesni i psihomotorni, socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, 

govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo). 

           U kraćem programu s ranim učenjem engleskog jezika koristiti će se tematske cjeline, 

prema okvirnom programu kojega preporučuje Ministarstvo prosvjete i športa. 

      Tematske cjeline planirat će se u skladu s aktualnim događanjima iz djetetova života u 

prirodnom i socijalnom okruženju. 

           Obzirom da su u kraći program s ranim učenjem engleskog jezika kontinuirano 

uključena djeca u prvoj i drugoj godini ranog učenja engleskog jezika, okvirni program za 

prvu i drugu godinu ranog učenja engleskog jezika je sljedeći: 

 
IZVOĐAČI, NOSITELJI PROGRAMA 

 

-Ana Šantić        odgojitelj predškolske djece 

-Ivana Begović odgojitelj predškolske djece 

 

-DOB DJECE 

-3,4,5,6,7 god.života 

 

Program verificiran od strane MZOŠ-a 

 

 

4. OPERATIVNI PLANOVI I PROGRAMI RADA   

 
4.1.      Plan i program rada Upravnog vijeća   

 

Upravno vijeće radi na sjednicama koje se u prosjeku održavaju jednom u dva mjeseca.  

  

4.2.      Plan i program rada ravnatelja   

 

Plan i program rada ravnatelja je poseban dokument koji je sastavni dio ovog Plana i 

programa. U tom dokumentu ravnatelj će regulirati slijedeće: poslove oko planiranja i 

programiranja, rad u struĉnim organima, rad na struĉnom usavršavanju djelatnika, poslove na 

uvođenju pripravnika, neposredan rad s djecom, rad s roditeljima, rad na odžavanju i 

opremanju vrtića, rad na planovima obrane, suradnja s osnivačima, odgojno - obrazovnim, 

kulturnim i inim ustanovama i organizacijama, rad na osiguranju materijalnih i financijskih 

sredstava. 

    

4.3.      Plan i program rada Odgojiteljskog vijeća   

 

Odgojiteljsko vijeće je stručni organ Ustanove.  Ovo vijeće  donijet će svoj plan i 

program rada kojima će se utvrditi dinamiku sastajanja, teme o kojima će se raspravljati i koje 

će se proučavati.    

 

4.4.      Planovi i programi odgojiteljica  
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Odgajateljice  donose svoje makro i mikro-programe. Makro-programi sadrže razvojne 

zadaće i globalne uvjete - materijalne, organizacijske i interakcijske, a mikro-programi 

konkretizaciju makro-programa, sadržaje konkretne djelatnosti, zbivanja, novina. 

  Ovi dokumenti donose se u skladu s "Pravilnikom o obrascima i sadržajima pedagoške 

dokumentacije i evidencije o djeci u djeĉjem vrtiću" Ministarstva znanosti, prosvjete i športa".  

 

                              

                                     2. MATERIJALNI UVJETI 

 
Bitne zadaće: 

 

1. Raditi na maksimalnom prilagođavanju prostora za sprječavanje ugroženosti djetetova 

zdravlja i sigurnosti u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića: 

- raditi na stvaranju okruženja u kojem se dijete o sjeća sigurno i dobrodošlo, okruživati ga 

toplinom, razumijevanjem i suosjećanjem   
- stvarati okruženje u kojem se poštuje osobnost sv akog djeteta  

- okruženje u kojem je dijete slobodno iznijeti svo ja mišljenja i ideje, svoje osjećaje i želje   
- okruženje u kojem dijete slobodno bira svoje akti vnosti, zadovoljava svoju znatiželju i vrši 

istraživanja   
- okruženje u kojem se poštuju i njeguju razli čitosti, te potiču svi aspekti stvaranja i 

komunikacije   
- okruženje u kojem se njeguje kvalitetan odnos izm eđu roditelja, djece i svih zaposlenih u 

vrtiću  

 

2. Sistematski raditi tijekom cijele godine na podizanju kvalitete i uvjeta djetetova 

boravka u vrtiću kroz navedeno uređenje prostora dnevnog boravka te uređenja igrališta i 

obnovu didaktičkih sredstava.  

 

3. Utjecati na podizanje kvalitete radnih uvjeta odgojitelja i ostalih zaposlenika ustanove. 

U dogovoru s osnivačem stvarati materijalne uvjete za financiranje odgojitelja pripravnika te 

povećanje osnovice zaposlenima u skladu sa zakonskom osnovom zaposlenih u osnovnim 

školama 

 

 

PLAN ESTETSKOG UREĐENJA UNUTARNJEG I VANJSKOG PROSTORA VRTIĆA 

 

 

VRSTA RADOVA  MJESTO 

redovno  održavanje  prostora bojanjem  u svi prostori 

cjelosti ili djelomično po potrebi   

lakiranje parketa  dnevni boravak 1. starija skupina,  

djelomično popunjavanje namještajem pojedini prostori 

djelomično popunjavanje prostora primjerenom sve odgojne skupine 

didaktom   

formiranje tematskih kutića  sve odgojne skupine 

ugradnja još jedne dječje wc školjke prostor jasličke kupaone 

održavanje  i  popunjavanje  kuhinjske  opreme kuhinja 

prema HACCP sustavu   
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VRSTA RADOVA MJESTO 

bojanje soba dnevnog boravka tijekom godine sve odgojne skupine 

 (po potrebi) 

opremanje  sobe  za  potrebe  programa  igraonice  i obje sobe vrtića 
predškole (dodatni didaktički materijal  primjeren djeci  

većeg uzrasta)  

održavanje kotlovnice i sistema za grijanje kotlovn ica 

održavanje informatičke opreme uredske prostorije 

  

 

 

VANJSKA UREĐENJA 
 
- popravak oštećenja na fasadi objekta bojanjem   
- bojanje oštećenih sprava na igralištu   
- redovito čišćenje rubnjaka i rizola od trave i korova   
- redovito održavanje ograde igrališta   
- popunjavanje i održavanje pješčanika   
- fizičko odvajanje travnatog dijela igrališta od prilazne ceste i parkirališta   
- izmjena guma-ljuljačka   
- redovito održavanje ukrasnih nasada, živice i travnjaka   
- adekvatna briga o voćkama u krugu vrtića  

 

 

           3 . NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE 

 
Bitne zadaće:  
- djelovati na očuvanju i unapređenju zdravlja djece i njihovog psiho – fizičkog razvoja 

pravovremenim i kvalitetnim zadovoljenjem razvojnih potreba djece   
- održavati postignutu razinu čistoće, higijene i sanitarne ispravnosti - namirnica i svih 

prostora vrtića   
- redovito provoditi mjere HACCP sustava prema naputku ZZJZ   
- pridržavanje mjera sigurnosno-zaštitnog i preventivnog programa i protokola  

 

 Djelovanje na očuvanju i unapređenju zdravlja djece i njihovog zdravog psiho– fizičkog 

razvoja pravovremenim i kvalitetnim zadovoljavanjem razvojnih potreba i prava djece. 

 

OSTALI TROŠKOVI 

  
- radna odjeća i obuća za sve zaposlenike   
- pedagoška dokumentacija za sve skupine   
- potrošni materijal za sve skupine   
- kombi vozilo za prijevoz hrane i namirnica   
- troškovi vezani uz mjere zaštite na radu (potrebni atesti)   
- ostali nepredviđeni troškovi  
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CILJ: Održavanje postignutog standarda kvalitete u području skrbi za zdravlje djece. 

Podržavanje samostalnosti djece u zadovoljavanju vlastitih potreba i razvoj znanja, vještina i 

navika važnih za očuvanje zdravlja i preveniranje bolesti. 

 

  

 

BITNE ZADAĆE: 

 

 

U ODNOSU NA DJECU: 

 

- Osamostaljivanje djece u vođenju brige o vlastitim potrebama, podržavanje razvoja  

kulturno-higijenskih navika u različitim područjima svkodnevnog života (osobna  

higijena i higijena okoliša, odijevanje, prehrana).  

 

- Osvješćivanje djece o važnosti brige za vlastito zdravlje i načinima prevencije bolesti. 

 

- Preveniranje straha od zdravstvenih djelatnika 

 

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJICE: 

 

- Stvaranje optimalnih uvjeta za pravodobno i svrsishodno zadovoljavanje bazičnih potreba  

djece.  

- Pravodobno reagiranje na  potencijalno rizične situacije po zdravlje djece.  

 

- Promišljanje razvojno-primjerenih metoda i zanimljivih aktivnosti za razvoj zdravstvene  

kulture djece. 

 

 

 

U ODNOSU NA RODITELJE: 

 

 

-Pružanje podrške roditeljima u zaštiti zdravlja i razvijanju zdravih životnih navika djece.  

 

 

KORACI U REALIZACIJI ZADAĆA 

 

- Preventivne mjere za sprječavanje bolesti: protuepidemijske i sanitarno-higijenske mjere. 

- Unapređenje materijalnog konteksta i promišljanje tematskih sklopova aktivnosti  iz  

područja zdravstvenog odgoja djece. 

- Intenziviranje  životno-praktičnih i radnih aktivnosti djece u područjima osobne  

higijene, higijene okoliša, odijevanja i prehrane, usmjerenih na osamostaljivanje djece i  

razvoj kulturno-higijenskih navika.   
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RAD U ODNOSU NA RODITELJE 

 

 

- prikupljanje važnih podataka radi utvrđivanja zdravstvenog statusa  djeteta  

- upoznavanje roditelja o zajedničkim zadaćama na očuvanju zdravlja  djeteta 

- upoznavanje roditelja sa mjerama i potrebama kod provođenja kulturno- 

                 higijenskih navika 

- obavještavanje i pomoć roditelju u slučaju oboljelog ili povrijeđenog  djeteta 

- dogovaranje o mjerama za očuvanje života i zdravlja za vrijeme boravka  

                djeteta izvan vrtića 

 

 RAD U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

 

 

- rad na promicanju zdravstvene i sportske kulture u stjecanju navika za održavanje 

 kvaliteta života 

- upoznavanje odgojitelja o zdravstvenom statusu i potrebama novoprimljene djece 

- suradnja s odgojiteljima i roditeljima pretile i pothranjene djece 

- davanje sugestija i uputstava o načinu i provođenju zajedničkih higijenskih i  

protuepidemijskih mjera         

 

 

 

 Održavati i unapređivati sanitarno – higijenske uvjete (prostor, sanitetski i zdravstveni 

materijal, kontrola zdravlja, HACCP sustav,..) 

 

 

NAČINI PRAĆENJA, EVALUIRANJA I DOKUMENTIRANJA: 

 

 

- Analiza procijepljenosti, pobola i povreda.  

- Antropološka mjerenja.  

- Dječji plakati i fotografije. 

 

 

OČEKIVANA POSTIGNUĆA 

 

 

-Niski pobol djece.  

-Povećana učinkovitost suradnje s roditeljima na zaštiti zdravlja djece i preveniranju bolesti.  

-Velik interes djece za rad na temama zdravstvene problematike i motiviranost za radno- 

praktične aktivnosti.  

-Vidljivi začeci zdravih i kulturnih navika djece u području prehrane i higijene.  

-Povećana samostalnost djece u vođenju brige o sebi. 
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- analizu postojećeg stanja objekata 

- prijedlog mjera za otklanjanje nedostataka tehničke i organizacijske prirode 

- identifikaciju opasnosti, definiranje kritičnih kontrolnih točaka i korektivnih mjera 

- sustavno praćenje kvalitete prehrane u predškolskoj ustanovi 4 puta godišnje  

- pregled kuhinje, blagavaonice, epidemiološki izvid cijelog objekta četiri puta  

      godišnje  

- uzimanje briseva čistoće u kuhinji  

- prehrambeni standard za planiranje prehrane djece u Dječjem vrtiću – jelovnici i 

normativi 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

EVIDENCIJE KOJE SE ISPUNJAVAJU DNEVNO: 

 

 

1. EVIDENCIJA PRIJEMA HRANE 

 

2. EVIDENCIJA TEMPERATURE U RASHLADNIM UREĐAJIMA  

 

3. EVIDENCIJA TEMPERATURE U UREĐAJIMA ZA SKLADIŠTENJE   
SMRZNUTE HRANE  

 

4. EVIDENCIJA TEMPERATURE TERMIČKE OBRADE HRANE  

 

5. EVIDENCIJA ČUVANJA HRANE NA TOPLOM   
 

6. EVIDENCIJA TEMPERATURE HRANE ZA DOSTAVU  

EVIDENCIJA ČIŠ ĆENJA I DEZINFEKCIJE 

 

 

EVIDENCIJE KOJE SE ISPUNJAVAJU MJESEČNO: 
 

 

  1.EVIDENCIJA INTERNE PROVJERE MJERNE OPREME  

 
 

 

  2.EVIDENCIJA KONTROLE ŠTETNIKA  
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EVIDENCIJE KOJE SE ISPUNJAVAJU POVREMENO: 

 

1.EVIDENCIJA PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA OPREME  

2.EVIDENCIJA EDUKACIJE ZAPOSLENIKA  

3.SUGLASNOST OSOBE O OBVEZI PRIJAVLJIVANJA BOLESTI KOJE SE  

PRENOSE HRANOM  

 

4.INDIVIDUALNA IZJAVA O ZNKOVIMA BOLESTI  

 

5.LISTA DOBAVLJAČA   
 

6.EVIDENCIJA VERIFIKACIJA SUSTAVA  
      
     7. EVIDENCIJA HLAĐENJA HRANE 

 

 

 

PLAN SANITARNO-HIGIJENSKOG ODRŽAVANJA VRTIĆA 

-Higijensko-sanitarni nadzor vanjskog i unutarnjeg prostora 

nadzor nad higijenom i dezinfekcijom sanitarnih čvorova 

-   nadzor nad higijensko-sanitarnim stanjem prostorija za pripremu i distribuciju  hrane 

- briga o pravovremenim sanitarnim pregledima djelatnika 

- pravovremeno provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektu i izvan njega 

- održavanje čistoće okoline Vrtića ( odbačeni oštri predmeti, razbijena stakla, injekcijske  

 igle i štrcaljke i sl.) 

 

 

         

 

DOKUMENTIRANJE   
- zdravstveni karton djeteta u dječjem vrtiću   
- evidencija bolesti i procijepljenosti djece   
- evidencija o zdravstvenom odgoju   
- evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru   
- evidencija o sanitarnom nadzoru- vodi se na razini vrtića   
- evidencija epidemioloških indikacija   
- evidencija ozljeda   
- antropometrijska mjerenja   
- potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u  

dječji vrtić   
- individualni dosje za dijete s zdravstvenim poteškoćama  
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NAPOMENA:  

 

Dječji vrtić nema stručnog suradnika – višu medicinsku sestru, te su  nositelji svih 

zadataka i sadržaja ravnateljica,  i odgajatelji u suradnji sa svima zaposlenima, roditeljima i 

stručnjacima. 

Sve aktivnosti se provode kontinuirano tijekom godine. 

 

 

Nositelji djelatnosti/ zaposlenici  

  
1. Organizacija i ostvarivanje redovnih zdravstvenih pregleda za sve zaposlene  

(sanitarni pregledi)  

2. Organizacija i ostvarivanje periodičnih zdravstvenih pregleda tehničkog  

osoblja ( higijenski minimum)  

3. Organizacija i ostvarivanje liječničkih pregleda vezanih uz zaštitu na radu   
4. Organizacija dodatnih pregleda za zaposlene djelatnike prema epidemiološkoj  

situaciji i potrebama   
5. Kontrola zdravstvenog stanja djelatnika i pravovremeno udaljavanje s radnog  

      mjesta ako predstavljaju opasnost za zdravlje djece  

6. Provođenje mjera HACCP sustava – uvođenje novih djelatnika u HACCP sustav  

 

 

 

SIGURNOSNO ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM 
 

 
Bitne zadaće: 

 

- Poštovati i zadovoljavati individualne potrebe djece i roditelja u organizaciji  rada i 

aktivnosti – posebice u adaptacijskom periodu, izmjeni odmora i aktivnosti, prehrani, 

dužini boravka, …; 

- Unapređivati odgojno obrazovni rad prema koncepciji „Vrtić u skladu sdječjom 

prirodom – dječja kuća“ ( fleksibilna organizacija i mijenjanje prostora, mješovite 

odgojne skupine, ponuda bogatstva poticaja i materijala, istraživačke aktivnosti,..); 

- Njegovati i unapređivati ljudska prava i humane odnose menu djecom i odraslima 

- Djelovati na jačanju stručne odgajateljske i roditeljske kompetencije informiranjem i 

edukacijom. 

- Unapređivati individualnu suradnju s roditeljima (svakodnevni kontakti, informativni 

razgovori s roditeljima novoupisane djece, mjesečne informacije, konzultativni razgovori, 

ankete); 

- Djelovati na informiranju i edukaciji roditelja (grupni i skupni roditeljski sastanci, 

pedagoško psihološke i komunikacijske radionice za roditelje,      

stručna  predavanja, kutići za roditelje, izložbe, prezentacije rada s djecom,          

leci i  plakati, edukativni materijali, sredstva javnog priopćavanja); 

- Pobuđivanje interesa i djelovanje na aktivnom uključivanju roditelja u sudjelovanje u 

neposrednom radu odgojnih skupina i predškolske ustanove u cjelini          
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                          3. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

 
 

BITNE ZADAĆE 

 

U ODNOSU NA DJECU 

 

 Osiguravanje prava djece na optimalan razvoj sukladno vlastitim  

potrebama, sposobnostima, potencijalima i interesima.  

 Kreiranje poticajnog okružja koje djeci omogućuje slobodu izbora, igru,  

učenje i stvaranje u skladu s vlastitom prirodom.  

 Podržavanje različitih interakcija djece s drugom djecom i odraslima.   

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJICE 

  

 Izbor djeci smislenih, zanimljivih i izazovnih tematskih sklopova, podržavanje  

spontanih ideja, aktualnih interesa djece i situacijskih poticaja za razvoj  

dječjih projekata. 

 Promišljanje i kreiranje poticajnog konteksta za afirmaciju simboličke igre i  

razvoj interkulturalnih kompetencija djece.  

 Podržavanje doživljanog, aktivnog, suradničkog učenja i stvaralačkog izražavanja  

djece.  

 

U ODNOSU NA RODITELJE 

 

 Korištenje roditeljskih resursa i poticanje aktivnog sudjelovanja roditelja u   

realizaciji dječjih projekata, unapređivanju kontekstualnih uvjeta za simboličku  

igru  i interkulturu i procjenjivanju postignuća u svim aspektima rada vrtića. 

 

 

KORACI U REALIZACIJI ZADAĆA VRIJEME 

 Timski rad na planiranju, programiranju, praćenju,  

procjenjivanju i dokumentiranju odgojnog procesa. 

 Kreiranje poticajnih kontekstualnih uvjeta za simboličku igru,  

smisleno učenje i stvaralačko izražavanje djece te razvoj 

interkulturalnih kompetencija. 

 Grupne refleksije o procesu učenja i postignućima  djece,  

dogovaranje daljnjih koraka za unapređenje odgojne prakse. 

 

 

 

 

Kontinuirano 
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AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI ZADATAKA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA 

 

Bitne zadaće : 

 

 osmišljenim i estetskim uređenjem prostora vrtića pridonijeti stvaranju ugodne  

atmosfere u okružju u kojem borave djeca, roditelji i osoblje vrtića 

 omogućiti djeci da kroz likovni izraz i estetsko uređenje prikažu svoj doživljaj svijeta  

koji ih okružuje, aktualnih događanja u vrtiću i širem okruženju, blagdana u  

cilju oblikovanja prostora po mjeri dječjeg estetskog doživljaja 

 poticati interes roditelja za aktualna događanja u vrtiću, poster prezentacije  

projekata odgojnih skupina i prezentaciju rada vrtića u cjelini 

 buditi i njegovati kod djece osjećaj za lijepo, poticati ih kroz likovne i kreativne  

aktivnosti na samostalno izražavanje i stvaranje 

 tijekom godine izmjenjivati  sadržaje na   web stranice i facebooku  s  ciljem  

promidžbe  rada vrtića 

 izrađivati didaktička sredstva i pomagala za obogaćivanje aktivnosti tijekom boravka 

 na zraku, sredstva za raznovrsne aktivnosti izražavanja i stvaranja (scenskih lutki i sl.) te 

izrada didaktičkih sredstava prema aktualnim potrebama skupina 

 poticati roditelje na aktivno sudjelovanje prema osobnim interesima i afinitetima  

za pojedino područje rada 

 

 

 

 

 

VRIJEME OSTVARENJA: tijekom godine 

 

NOSITELJI: ravnateljica,  odgajatelji – uz suradnju s roditeljima i društvenom sredinom 

 

 

OČEKIVANA POSTIGNUĆA: 
- Povećan interes i motivacija djece za učenje i svjesno ulaganje napora u izvršenje određenih 
zadaća.  
- Vidljiv napredak djece u svim područjima razvoja. 
- Uspješna primjena novih strategija u radu s djecom 

KRITERIJI I NAČIN VREDNOVANJA  VRIJEME REALIZACIJE I NOSITELJI 

- promatranje putem lista za  
procjenjivanje razvoja djece- individualni 
kartoni 

 
 

- tijekom cijele godine – svi odgojitelji 
 

- vođenje zapažanja o aktivnostima  djece  - dnevno i tjedno – svi odgojitelji 

 - vođenje zapažanja o ostvarenju 
planiranih zadataka 

 
 

- dvomjesečno ili tromjesečno- svi odgojitelji 

-mape s likovnim radovima djece  - tijekom cijele godine- svi odgojitelji 
-fotografije djece u aktivnostima  - tijekom cijele godine- svi odgojitelji 

NOSITELJI: ravnateljica,  odgajatelji  uz suradnju s roditeljima i društvenom sredinom 
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SMJERNICE ZA RAD 
 

Ove zadaće su nastavak naših ranijih, višegodišnjih i kontinuiranih nastojanja da 
osuvremenimo, prilagodimo dječjoj prirodi i stvarnim društvenim potrebama odgojni proces u 
našem Vrtiću. 
 

PROJEKTI I PROGRAMI 

 

MEĐUNARODNI PROGRAM EKO ŠKOLE 

 

U pedagoškoj godini 2018./2019. nastavljamo suradnju s Udrugom Lijepa Naša i 

provedbu 7 ogramskih koraka. Za slijeđenje uputa iz Udruge i realizaciju ciljeva odgovorne su 

eko koordinatorice. 

 

 PROJEKT:  IGRAONICA SREĆE 
 

Produljenjem radnog vremena Dječjeg vrtića "Potočnica" od 16:00 h do 18:00 h 

ostvariti će se 5 novih programa te povećati aktivnosti kako bi se omogućila bolja ravnoteža 

poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja.  

 

Programi će se sastojati od: 

 

 

- DRAMSKO-LUTKARSKE RADIONICE, 

- EKO RADIONICE,  

- RADIONICE ENGLESKOG JEZIKA, 

- GLAZBENE RADIONICE  

- SPORTSKE IGRAONICE 

  

 

 

PROJEKT - OVDJE NE STANUJE NASILJE 

- partneri u projektu sa S.O.S. Virovitica 

Opći cilj projekta je:doprinijeti smanjenju pojave nasilničkih ponašanja među i nad djecom na 

području Virovitičko podravske županije 

Specifični ciljevi: 

1. Jačati kapacitete odgojiteljica u vrtićima za rad na prevenciji,ranom preepoznavanju i 

razbijanju stereotipa i predrasuda o nasilju među djecom 

2. Podizati razinu svijestijavnosti o problemu nasilja među i nad djecom te važnosti osobnog 

uključivanja u rješevanju 

 

Projektne aktivnosti: 

1. Edukacije za odgojiteljice 

2. Radionice sa djecom 
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 PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA:  
Na nivou vrtića redovito će se voditi pedagoška dokumentacija iz članka 2. i 3. 
Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u 
dječjem vrtiću („Narodne novine“, br. 83/2001.)  

      Dokumentaciju iz članka 4. voditi će se u odgojnim skupinama na način da će se 

primjenjivati i redovito voditi: 

1. Tromjesečni orijentacijsku plan i program odgojno - obrazovnog rada i njegovo 

vrednovanje   
2. Tjedni plan i program odgojno – obrazovnog rada   
3. Dnevnik odgojno – obrazovnog rada  

 

4. Zajedničke aktivnosti djece i odraslih  5. Zajedničke aktivnosti djece i odraslih   
te ostali dijelovi knjige pedagoške dokumentacije. 

Na isti način pristupati će se pedagoškoj dokumentaciji iz članka 5. 

 

Pored obvezene pedagoške dokumentacije u vrtiću će se rad dokumentirati foto i video 
dokumentacijom, isječcima objavljenih članaka, razvojnim mapama djece te primjenom 
različitih instrumentarija za praćenje razvoja djece (oregon procjene, sociogrami, različite 
tablice kojime se evidentira postignuća, liste praćenja djece prema područjima razvoja i sl.) 
 
 
PLAN KULTURNIH I DRUŠTVENIH ZBIVANJA, OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I SVEČANOSTI 
 

VRIJEME 
REALIZACIJE 

               SADRŽAJ 
 

SUDIONICI U PROGRAMU 

 
 
RUJAN 
LISTOPAD 

 
- sakupljanje plodova jeseni 
- Jesenska svečanost 
- Posjeta kazališne skupine vrtiću 
- Dani kruha i plodova zemlji 
- Posjeta pekari 
-           Mjesec knjige - posjeta knjižnici 
-          posjeta kazališne skupine 

 
- roditelji 
- djeca svih  vrtičkih skupina  
- odgojitelji  
- djeca, odgojitelji, knjižničarka 

STUDENI - Dan mrtvih- posjeta spomeniku       
              poginulih branitelja       

-djeca, odgojitelji 
 
 

 
 
PROSINAC 
SIJEČANJ 

- Advent 
- Sveti Nikola- priredba djece 
- Prigodni igrokaz -   
-             Božić - radionica za roditelje 
              izrada čestitaka 
-             Zima  
             

-odgojitelji 
-djeca, roditelji  
-odgojitelji dramske skupine 
- roditelji, djeca, odgojitelji 
- djeca 



29 

 

 

 
TRAVANJ 
 
 

-            Uskrs  
- Radionica za roditelje 
-           Prigodni program –                                       
             odgojitelji dramske i     
            glazbene skupine 
-          Jednodnevni izlet 
-            Dan planeta Zemlje 

 
- djeca, odgojitelji, roditelji 
 
 
- odgojitelji, djeca starijih odg. 
skupina 
- odgojitelji. djeca 

 
SVIBANJ 

 
- Majčin dan 
- Sigurno u prometu 

 
- odgojitelji, djeca 
 Prof. tjelesnog odgoja 
- prometna  policija 

 
LIPANJ 

 
- Završna svečanost svih grupa – kino sala- 

druženje roditelja, djece, odgojitelja 

 
- djeca, odgojitelji, roditelji 
 
 

 

 
CILJ:  

nastaviti s otvaranjem vrtića prema unutra i prema van,  osigurati  svim sudionicima odgojno-
obrazovnog procesa (djeci i odraslima) kvalitetna iskustva u interakciji sa njihovim  okruženjem. 

 
 

 
ZADAĆE: 

1. razvijati osjećaj radosti i svečane atmosfere uz postupno aktivnije uključivanje  
djeteta u važna društvena događanja, 

2. podržavati i razvijati radoznalost djeteta za prirodne pojave, rad ljudi u neposrednoj  
okolini, doživljaj vrijednosti rada, uočavanje odnosa među ljudima, 

3. osigurati neposredan i aktivan odnos djeteta sa prirodom i okolinom, razvijati  
sposobnosti rješavanja problema (pitanja, pretpostavke, praktična primjena,  
zaključivanja) davanje vlastitih tumačenja pojava i otkrivanje zakonitosti i principa rada, 

4. buditi pozitivne osjećaje i upoznati djecu sa narodnim rukotvorinama,  
običajima i tradicijama, 

5. razvijati u djeteta sposobnosti vokalne i vizualne komunikacije i sposobnosti  
doživljavanja i razumijevanja likovnih, dramskih i glazbenih djela. 

 

 

 
VELJAČA 
OŽUJAK 

-          Posjeta kazališne skupine Vrtiću       
-          Izrada maska- radionica za  
           roditelje 
-           Maskenbal – interna proslava u    
            vrtiću 
            Ples i igre u Vrtiću 

- djeca, kazališni glumci 
 
-roditelji, djeca, odgojitelji 
 
-roditelji, djeca, odgojitelji 
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Programi za obogaćivanje života djece 

 

S ciljem obogaćivanja programa odgojno-obrazovnog rada s djecom, podizanja kvalitete 

života djeteta u dječjem vrtiću te zadovoljavanja specifičnih potreba i interesa, tijekom cijele 

godine organizirati ćemo različite aktivnosti i događanja - izlete, posjete, predstave i sl. Odabir 

sadržaja ovisit će o aktualnim događanjima u odgojno-obrazovnim skupinama našeg vrtića, 

interesu djece i odgojiteljica te događanjima u društvenoj zajednici. 

 

Ovi programi organiziraju se za djecu u petoj, šestoj i sedmoj godini života, a realiziraju 

ih odgojiteljice i ravnateljica. U cilju realizacije bitne zadaće vrtića i povećanja suradnje s 

roditeljima, ove godine planiramo pozvati roditelje da nam se priključe u realizaciji navedenih 

programa. Također, svi programi realiziraju se uz pisanu suglasnost roditelja i za djecu nisu 

obavezni. 

 

 

                 4. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 

 
 

Bitne zadaće: 

 

- Osigurati vrijeme za refleksiju odgojne prakse   
- Pridonositi razmjeni informacija i znanja   
- Njegovati uzajamnu pomoć i podršku u radu  

- Kontinuirano ostvarivati rad u radnim grupama u odnosu na planirane aktivnosti i 

zadaće  

 

BITNE ZADAĆE 

 

Podržavanje razvoja osobnih potencijala i jačanje stručne  

kompetencije odgojiteljica  kroz edukaciju, iskustveno  učenje i timski  

rad na istraživanju i unapređivanju odgojne prakse.  

 

OBLICI NAČIN I SADRŽAJ VRIJEME 

 

 

 

Individualno 

stručno 

usavršavanje 

  

 

1.Individualna prorada stručne literature i periodike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuirano  

 

2.Rad na temama od posebnog stručnog  

interesa: Odgojitelji u planu  

individualnog usavršavanja izabrati će  temu i  

projekt koji će obraditi putem literature i u praksi  

te je prezentirati na odgojiteljskom vijeću 

  

 3.Odgojitelji će se na temelju vlastitih  

sklonosti, interesa i sposobnosti uključiti u rad  

najmanje jednog interesnog aktiva: estetski,  

glazbeni, dramski, likovni .. na nivou objekta 
 

 

Eksterni oblici stručnog 

usavršavanja 

Prisustvovanje stručnim skupovima,  

seminarima, predavanjima, seminarima,  

savjetovanjima prema godišnjem katalogu  

stručnog usavršavanja. 

Prema Katalogu ili 

pozivu  
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Interni stručni 

aktivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Timski rad na planiranju, programiranju i  

pripremanju odgojno-obrazovnog procesa te  

praćenju, procjenjivanju i evaluiranju dobiti i 

postignuća djece: 

1. Dogovor oko bitnih godišnjih zadaća. Osvrt na  

tijek prilagodbe djece.   

2. Izrada tromjesečnog plana i programa rada s  

djecom. Izrada plana i programa suradnje s 

 roditeljima. Izrada plana i programa  

stažiranja pripravnice. 

3. Etapna analiza postignuća u odgojno 

-obrazovnom radu, procjena napretka djece i  

suradnje s roditeljima, projekcija rada u idućem 

 periodu  

4. Izrada plana i programa odgoja i obrazovanja  

djece za prometnu kulturu i sigurnost u prometu.  

5.  Analiza i dogovor oko rješavanja  

aktualne problematike u pojedinim aspektima  

odgojnog procesa. 

6.  Analiza ostvarenja godišnjih zadaća i dogovor 

 za godišnje izviješće o radu.   

 

 

 

 

Rujan  

 

Listopad 

 

 

 

Studeni 

 

 

 

Prosinac, ožujak    

 

Veljača 

 

Travanj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stažiranje odgojitelja 

pripravnika 

Prema izvedbenom planu i programu stažiranja: 

- prorada stručne literature i sudjelovanje na  

stručnim skupovima za pripravnike 

- pisani rad - obrada stručne teme i prezentacija  

na stručnom aktivu 

- vođenje mape profesionalnog razvoja  

- nazočnost oglednim aktivnostima mentora 

- provedba oglednih aktivnosti s djecom 

- provedba oglednog susreta s roditeljima 

- grupne refleksije na ogledne aktivnosti, analiza  

pisanih priprema i dogovori za daljnje  

unapređenje odgojne prakse 

 

 

Pedagoška praksa studenata 

 

Hospitacija. Konzultacije s odgojiteljima.  

Ostvarenje individualnih zadaća prema  

programu studija. Procjena postignuća i  

vrednovanje ostvarenja pedagoške prakse. 

 

Po potrebi  

 

NAČINI PRAĆENJA, 

EVALUIRANJA I 

DOKUMENTIRANJA 

Plan i program individualnog stručnog  

usavršavanja. Evidencija prisustva internim i  

eksternim oblicima stručnog usavršavanja.  

Zapisnici stručnih aktiva.  

Izvedbeni plan i program stažiranja i  

mapa profesionalnog razvoja pripravnice.  

  

 

 

Kontinuirano  
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OČEKIVANA 

POSTIGNUĆA 

 

Redovito stručno usavršavanje kroz proradu stručne  

literature i sudjelovanje na stručnim skupovima.  

Uspješnost primjene novih spoznaja i iskustava u neposredan rad s  

djecom.  

 Pojačan angažman odgojiteljica na unapređenju pojedinih  

aspekata odgojne prakse kroz teme od posebnog stručnog interesa.  

Uspješnost ostvarenja pripravničkog staža.  

 

 

INTERESNE GRUPE ODGOJITELJICA 

Svi stručni radnici  imaju posebna zaduženja koja izvršavaju tijekom godine, uz svoj 

redovan rad tj. odgojitelji uz neposredan rad s djecom. Tako je obveza odgojitelja sudjelovanje u 

INTERESNIM GRUPAMA kojima je cilj održanje kvalitete rada vrtića ili unaprjeđenje nekog 

segmenta rada. Odgojitelji sami biraju područje koje ih zanima te se priključuju grupi u kojoj 

tijekom godine iznose svoje ideje i realiziraju planirane aktivnosti grupe.To su: 

 estetska grupa 

 lutkarska grupa 

 glazbena 

 

 Svaka interesna grupa imat će voditelja koji će brinuti o realizaciji planiranog programa 

rada koji će članovi grupe donijeti početkom pedagoške godine. 
 

 

                           

                                   5. SURADNJA S RODITELJIMA  

 
 

Nadovezujući se na tekst u okviru ovog Plana koji već ističe važnost povezivanja 

obiteljskog i izvanobiteljskog odgoja te uključivanja roditelja u odgojno – obrazovni proces, 

bitno je i posebno govoriti o suradnji s roditeljima. Kako bi podigli kvalitetu naše suradnje s 

roditeljima i ove pedagoške godine raditi ćemo na slijedećim oblicima suradnje: 

 

ZADAĆE , SADRŽAJI RADA , VRIJEME OSTVARENJA: 

 

1. Djelovati na informiranju i edukaciji roditelja 

 – upoznavanje sa Sigurnosno zaštitnim i preventivnim programom, Protokolom ponašanja u 

rizičnim situacijama, sa pedagoško - psihološkim i medicinskim temama, sa aktivnostima rada s 

djecom, kraćim i rekreacijskim programima, i sl. 

- skupni roditeljski sastanci – IX./18; IV/19. i tijekom godine po potrebi 

- roditeljski sastanci odgojnih skupina – kvartalno 

- pedagoško – psihološke i komunikacijske radionice za roditelje – tijekom 

- godine 

- kutići za roditelje – tijekom godine 

- izložbe – tijekom godine 

- sredstva priopćavanja (radio, novine, plakati, leci, brošure,...) – tijekom godine 

2. Unapređivati individualnu suradnju s roditeljima 
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- svakodnevni kontakti (blic informacije) – svakodnevno 

- upoznavajući razgovori s roditeljima novoupisane djece – VIII,IX/14. i po 

     potrebi tijekom godine 

- ankete – tijekom godine po potrebi 

- informacije – dvomjesečno – i po potrebi 

- konsultativni razgovori – po potrebi tijekom godine 

-  

3. Pobuđivanje interesa i djelovanje na aktivnom uključivanju roditelja u 

sudjelovanje u radu odgojnih skupina i predškolske ustanove u cjelini 

 

- sudjelovanje roditelja u planiranju aktivnosti –  tijekom godine 

- uključivanje roditelja u odgojno obrazovni rad – tijekom godine 

- sakupljačke aktivnosti – tijekom godine 

- posjeta roditeljskom domu i radnom mjestu roditelja – tijekom godine 

- sudjelovanje roditelja u radu Upravnog vijeća – tijekom godine 

- sudjelovanje roditelja u izradi igara i didaktičkog materijala – tijekom godine 

- sudjelovanje u organizaciji i ostvarenju izleta, posjeta, predstava, proslova, 

- druženja, rekreacijskih programa – tijekom godine 

- sudjelovanje u zajedničkom uređenju vanjskog i unutrašnjeg prostora – 

tijekom godine 

- sudjelovanje roditelja u nabavi potrošnog materijala, sponzorstva – tijekom godine 

 

 

NOSITELJI: ravnateljica,odgajatelji i roditelji 

 

 
 

 

           

                    6.SURADNJA S DRUŠTVENOM SREDINOM 

 
 

 

Dječji vrtić "Potočnica" je nezaobilazni čimbeniku širem smislu društvenog života 

zajednice. Svako javno istupanje prilika je da prezentiramo svoj rad pred zajednicom, što se 

pokazalo kao najbolja “reklama“ našeg rada. 

  
 Zbog uspješnosti takvog oblika i iskazanog oduševljenja šire zajednice, plan je da 

zadržimo i ovoj pedagoškoj godini taj model i gradimo ga kao tradicionalni oblik našeg vrtića. 

 

  Također, i u ovoj pedagoškoj godini planiramo organizirati prigodne božićne i uskrsne 

priredbe, maskenbal te ostale važne datume prema svjetovnom i crkvenom kalendaru.  

 

Vrlo uspješnu suradnju ostvarujemo s općinom kao osnivačem, koji uvažava potrebe 

ustanove i pokušava ih rješavati u skladu s mogućnostima. 
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USTANOVE  SADRŽAJ REALIZACIJA SUDIONICI 

 

Općina Pitomača 

 

 

 

-osiguravanje sredstava za ostvarivanje 

programa rada vrtića i potrebnih  

investicija pravni savjeti vezani uz redovno 

poslovanje i akte 

-vođenje poslova računovodstva i  

financija suradnja prilikom ostvarivanja 

upisa u vrtiće 

-suradnja  prilikom  ostvarivanja  radova  

obnove  rekonstrukcije  i  sl.  posebice   

pri  opremanju  vanjskog prostora u  

vrtiću  

-suradnja  prilikom  pripreme  

dokumentacije  za  povlačenje sredstava 

fondova 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

-odgojitelji 

-ravnatelj 

 

 

 

Knjižnica i čitaonica 

 

-posjete knjižnici 

-zajedničke izložbe 

-zajedničke aktivnosti u Mjesecu knjige 

 

-tijekom godine 
 

-odgojitelji 

-ravnatelj 

-knjižničar 

-djeca 

 

Osnovna škola 
 

- posjeta izložbama 

- susreti s učenicima i učiteljicama 

-posjete sportskoj dvorani 

-suradnja s ravnateljem i pedagogom 

-posjeta prvoškolaca prvom razredu 

 

- -tijekom godine 
 

odgojitelji 

-ravnatelj 

-učitelji 

-djeca 

 

 

Dom zdravlja 

 

-posjete stomatologu 

-posjete liječniku 

 

-tijekom godine 
 

-doktor 

-med.sestra 

-stomatolog 

-odgojitelji 

-ravnatelj 

 

 

Policijska postaja 

 

-suradnja u realizaciji prometnog odgoja 

-predavanje kontakt policajaca 

 

 

-studeni 

-svibanj 

 

-policija 

-ravnatelj 

-odgojitelj 

 

Sredstva javnog 

priopćavanja: 

Podravski list., Pitomi 

Radio 

ICV 

Plava TV 

-objavljivanje članaka o važnijim 

zbivanjima i aktivnostima iz života i rada 

    vrtića 

-reklamni materijal prilikom upisa u 

vrtić/jaslice, te razna obilježavanja i  

javni nastupi 

-Posjeta djece –upoznavanje sa radom  

emitiranja radio emisija 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

-ravnatelj 

-odgojitelji 
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USTANOVE 

 
       SADRŽAJ 
 

REALIZACIJA 
 

SUDIONICI 
 

 

Župni dvor 

 

 

 

 

 

 

-posjeta djece povodom Božića 

-upoznavanje sa Crkvom kao kulturno-

umjetničkim spomenikom 

 

 

-prosinac 

 

 

 

 

 

 

-svećenik 

-odgojitelji 

-ravnatelj 

 

 

 

 

Vatrogasna postaja 

 

 

-posjeta djece , upoznavanje sa 

djelatnošću zanimanja vatrogasac 

 

 

-travanj 

 

 

 

 

-odgojitelji 

-vatrogasci 

-ravnatelj 

 

 

 

Obiteljski centar 

Virovitičko podravske 

županije 

 

 

 

 

-organiziranje radionica i predavanja za 

roditelje 

 

 

 

-tijekom godine 

 

 

 

 

-ravnatelj radio 

postaje 

- odgojitelj 

-ravnatelj 

 

Dječji vrtići 

 

 

 

-posjete i druženja 

 

 

 

-tijekom godine 

 

 

 

Odgojitelji 

ravnatelj 

 

 

Psihologijski centar 

Sanja 

-suradnja u organiziranju kreativnih 

radionica za odgojitelje 

 

 

tijekom godine 

 

Odgojitelji 

ravnatelj 

 

Glazbena škola „Jan 

Vlašimsky“Pitomača 

 

 

 

 

 

-organiziranje glazbene igraonice   

-zajednički nastup prilikom manifestacija 

organiziranih od strane Turističke 

zajednice Pitomača 

 

 

tijekom godine 

 

 

Odgojitelji 

ravnatelj 

 

 

ZZJZVPŽ 

 -praćenje ostvarivanja mjera HACCP 

sustava 

- redovne kontrole vezane uz sanitarno 

higijensku ispravnost namirnica i  

kvalitete prehrane, kontrolu 

sanitarno higijenske ispravnosti posuđa  

i prostora te zdravlja zaposlenika u vrtiću 

 

 

 

 

 

 

tijekom godine 

Odgojitelji 

ravnatelj 

 

Turistička zajednica 

grada Virovitice 

 

sudjelovanje u natječajima  za likovni 

rad djece vrtića 

 

tijekom godine 

 

Odgojitelji 

ravnatelj 
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ZAKLJUČAK   

 

VREDNOVANJE PROGRAMA 

 

     Poglavlja u Planu i programu imaju samo orjentacijsku i operativnu vrijednost, odnosno 

upute koje će se zadaće i u kojem razdoblju intezivnije ostvarivati, te koje minimalne materijalne 

uvjete treba osigurati.  

 
     Usmjerenost na osiguravanje visoke razine kvalitete odgojno – obrazovne prakse i 

kurikuluma temeljno je polazište, orijentacija i kontinuirana zadaća svih programa u vrtiću. 
Okruženje, ozračje, vođenje, odnosi, komunikacija, uvjerenja, vrijednosti, ponašanja, sadržaji 
koji se djeci nude, pristupi djeci i radu i sl. predstavljaju područja o kojima će se zajednički 
promišljati i diskutirati te evaluirati postignutu razinu kvalitete i mogućnosti za njezino 
unapređivanje. 

 
    Praćenje i vrednovanje rada biti će sukladno zakonskim odrednicama omogućeno AZOO i 

MZOS, neposrednim uvidom, pisanim izvješćima i drugim traženim podacima. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistička zajednica 

Općine 

 

 

 

Sudjelovanje na svim manifestacijama 

djece predškolskog uzrasta u  

organizaciji vrtića, i Turističke  

zajednice. 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

Odgojitelji 

ravnatelj 

 

Pedagoški fakultet u 

Osijeku i Zagrebu 

 

-omogućiti studentima uvid u odg. obr.  

rad u Dječjem vrtiću u vrijeme  

realizacije stručno pedagoške prakse 

-osigurati svekolike uvjete prilikom 

upoznavanja složenosti, osjetljivosti i 

značenja odgajateljskog poziva 

 

 

 

 

 

tijekom godine 
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GODIŠNJI  PLAN I PROGRAM RADA 

RAVNATELJA - ODGOJITELJA 

ZA PEDAGOŠKU  2018./2019.god. 
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I    PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 
 
-godišnji plan i izvedbeni program rada za 2018./2019.god. 
-izvješće o radu od I-XII mjeseca (općina ) 
-godišnji plan ravnatelja-odgojitelja 
-izvješće o realizaciji godišnjeg plana 
-plan rada ljeti 
-plan godišnjih odmora 
-plan rada odgojiteljskih vijeća 
 
II  MATERIJALNI UVJETI  RADA 
            
 1.Poboljšanje uvjeta rada 
- Prema vremenskim uvjetima uklanjati nedostatke na objektu i igralištu vrtića 
- Održavanje i popunjavanje kutića i didaktike 
- Osiguravanje potrošnog materijala 
- Nabava radne odjeće i obuće za sve djelatnike                                                                                                                            
 
  2.Organizacija rada na nivou Vrtića 
 

- Formiranje odgojnih skupina na nivou Vrtića 
- Organizacija radnog vremena Vrtića  
- Organizacija radnog vremena odgojitelja i tehničkog osoblja 
- Organizacija dežurstva odgojitelja 
- Organizacija rada predškole 
- Organizirati suradnju s roditeljima te širim okružjem 
- Organizacija odgojiteljskih vijeća 
- Organizacija stručnih predavanja za odgojitelje 
- organizacija zamjena odsutnih odgojitelja 
- organizacija zamjena ostalog osoblja po potrebi 
- praćenje ispisivanja djece iz jaslica ili vrtića te prihvat nove djece i raspored po 

skupinama 
- organizacija rada u ostalim kraćim programima koji se provode u vrtiću 
- planiranje sastanaka i vođenje Odgojiteljskog vijeća,radnih dogovora, sastanka 

tehničkog osoblja i Upravnog vijeća 
 

3. Organizacija njege, odgoja i zdravstvene zaštite 
 

- Organizirati stručna predavanja za djelatnike 
- Organizacija rada ljeti 
- Organizacija posjeta, izleta 
- Organizacija plana kulturno javnih djelatnosti 
- Organizacija rada ljeti 
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     U okviru godišnjeg plana rada, poslovi i radni zadaci ravnatelja Dječjeg vrtića 

sastojat će se od slijedećih elemenata: 
 

 
RB 

 
PROGRAMSKI SADRŽAJI 

 
VRIJEME  PRAĆENJA 

 

 
1. 
 

 
Poslovi planiranja i definiranja i provođenja 
rada Dječjeg vrtića 

 
Tijekom cijele    godine 
 

 
- rad na programu rada vrtića 
- snimanje postojeće situacije po osnovi potreba za normalni početak rada 
- kontrola provođenja programa, ostalih dokumenata, briga o 
- pravodobnosti i kvaliteti izrade planova odgojitelja  
- planiranje i programiranje rada odgojiteljskog vijeća, 
- planiranje nabave didaktike, stručne literature i ostalog potrošnog materijala 
- planiranje uređenja okoliša vrtića održavanja objekata dječjeg vrtića 
- prostori 
- osnovna sredstva 
- opremljenost skupina 
- u suradnji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti osigurati 
- sredstva za nabavu najpotrebnije opreme za početak rada vrtića i 

             jaslica, te za redovito investicijsko održavanje objekta 
- u suradnji sa računovodstvom vršiti financijsko planiranje sredstava i 

             raspoređivati njihovo korištenje, aktivirati sve odgovarajuće čimbenike 
 

 
2. 

 

 
Vođenje poslovanja dječjeg vrtića 

 

 
Tijekom cijele   godine 

 

- poslovi organizacijske,  pravne i stručno pedagoške naravi 
- zastupanje i predstavljanje ustanove te koordinacija u funkcioniranju procesa rada 
- u organizacijskom smislu vođenja poslovanja vrtića, voditi brigu o otvorenosti sustava 

za potrebe okoline 
- fleksibilnosti odgojno obrazovnog procesa 
- prilagodljivost konkretnim potrebama, mogućnostima i interesima djeteta 
- otvorenost prema roditeljima i drugim čimbenicima, te ostvarivanje prava roditelja na 

sudjelovanje u organiziranom odgajanju djeteta 
 
 

 
3. 

 

 
Poslovi u području radnih odnosa 

 

 
 Tijekom cijele godine 
 

 
- izrada plana praćenja odgojno-obrazovne  djelatnosti po skupinama, u svrhu 

unapređenja djelatnosti; redovnog  vođenja pedagoške dokumentacije te izvršavanja 
ostalih obveza 
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-    praćenje zdravstvenog stanja djece i stvaranje uvjeta za što povoljnije zdravstveno  
stanje. 
- praćenje ostvarenja zadaća  pomoćno-tehničkog osoblja. 
- praćenje priredbi i svečanosti, sudjelovanje u izletima i ostalim aktivnostima koje se 

provode u vrtiću. 
- praćenje rada kraćih programa. 
- angažman na realizaciji novih, kraćih, programa u vrtiću; stalnih ili povremenih. 
- stvaranje pozitivne atmosfere radi poticanja dobrih rezultata u radu te stvaranje 

ozračja povjerenja i dobre suradnje sa svim djelatnicima 
- poticanje dobrih i korisnih međuljudskih odnosa 
- pravovremeno pripremanje i donošenje akata kojima se uređuju radni odnosi 

 

4. 
 

Informiranje djelatnika vrtića i stručno usavršavanje 
 

Tijekom cijele godine 
 

 
- u skladu s odredbama Zakona i Statuta Dječjeg vrtića informirati djelatnike u Dječjem 

vrtiću o aktualnim događajima 
- sudjelovanje u izradi programa stručnog usavršavanja djelatnika. 
- praćenje i procjenjivanje realizacije programa stručnog obrazovanja i usavršavanja 

radnika tijekom godine 
- praćenje odgojitelja početnika 
- stručne konzultacije sa članovima stručnog tima, Agencijom za odgoj i  

              obrazovanje, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Uredom za 
društvene djelatnosti. 

- sudjelovanje u seminarima i stručnim sastancima u i izvan ustanove 
- uključivanje u rad Udruge ravnatelja 

 

5. 
 

Financijsko materijalno poslovanje dječjeg vrtića 
 

Tijekom cijele  godine 
 

- odlučivanje o upotrebi osnovnih sredstava i o nabavkama, koje imaju značaj 
materijalnih troškova 

- suradnja s odgovarajućim stručnim službama, organima upravljanja dječjeg vrtića 
 

6. 
 

Sudjelovanje u radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića 
 

Tijekom cijele godine 
 

 
- aktivno sudjelovati u sjednicama Upravnog vijeća 
- poslovi oko usuglašavanja normativnih akata s važećim zakonskim  propisima i 
odrednicama 
- briga oko provođenja odluka Upravnog vijeća, te zakonskih odrednica,       
pravovremeno informiranje radnika o materijalnoj i financijskoj problematici ustanove. 
 

7. 
 

Rad u okviru stručnih organa dječjeg vrtića 
 

Tijekom cijele   godine 
 

- stručno unapređivanje i analiza odgojno obrazovnog rada 
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- rad na razvijanju edukacije stručnih djelatnika, poticanje njihove kreativnosti, 
inventivnosti i samostalnosti 

- pripremanje sjednica Odgojiteljskog vijeća 
 

8. 
 

Rad i suradnja s roditeljima te ostalim vanjskim 
subjektima bitnim za rad Dječjeg vrtića 

 
Tijekom cijele  godine 

 
- osiguravanje uvjeta za normalnu i nesmetanu suradnju na relaciji  

             roditelj - dječji vrtić, te uključivanje u realizaciju navedene suradnje 
- uključivanje u zajedničke roditeljske sastanke na početku i tijekom pedagoške godine 
- individualni razgovori prema potrebi i zahtjevu roditelja ili stručnog osoblja 
- predavanje za roditelje prema godišnjem planu ili nastaloj potrebi tijekom godine 
- suradnja s roditeljima u svezi sa problematikom vezanom uz neposredni rad vrtića, 

rada osoblja, smještaja djece i sl. 
-     suradnja s udrugama ravnatelja, odgojitelja, roditelja,  škola (u svrhu poboljšanja i          
unapređivanja rada sa djecom predškolske dobi) 
- suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 

Agencijom za odgoj i obrazovanje, savjetodavnom i nadzornom službom pri Agenciji 
za odgoj i obrazovanje 

- suradnja s drugim predškolskim ustanovama, osnovnim školama i ostalim 
ustanovama i organizacijama na području Općine i šire. 

 

9. 
 

 

Praćenje, proučavanje i tumačenje zakonskih propisa 
 i odluka  bitnih za rad i djelovanje Dječjeg vrtića 

 

 
Tijekom cijele  godine 

 

 
         -  kontinuirano praćenje, proučavanje te traženje i davanje potrebnih tumačenja svih 
zakonskih propisa i odluka 

- suradnja stručnih odnosno odgovarajućih službi u vrtiću i izvan njega 
- izrada normativnih akata važnih za rad Dječjeg vrtića 
- obavljanje svih poslova u skladu sa zakonom i drugim normativnim aktima 

 

 
10. 

 

 
Ostali poslovi  - izvanredni i neplanirani zadaci 

 

 
Tijekom cijele   godine 

 

 
- organizacija rada s djecom u nepredvidivim prilikama 
- izvanredni sastanci 
- primanje stranaka 
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Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./ 2019.god. razmatran je i 
prihvaćen na 7. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ održanoj dana 17. rujna 
2018. godine. 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednica Upravnog vijeća:                                                                      Ravnatelj - odgojitelj: 
 
__________________________      _______________________ 
            Branka Filipović                                                                                            Marija Jakelić 
 
 
 
 
KLASA:022-02/18-02/11 
URBROJ:2189/16-18-01 
Pitomača, 17.09.2018. 
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