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Predmet: Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019. / 2020. 
- 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 i 
evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01), s početkom pedagoške godine 2019./ 2020., 
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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       Godišnji plan i program odgojno–obrazovnog rada za pedagošku godinu 2019./2020. 

izradili smo na temelju pozitivne odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića, s ciljem 

poticanja cjelovitog razvoja djeteta (tjelesnog, psihomotornog, socio-emocionalnog i 

spoznajnog razvoja te razvoja ličnosti, govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva) 

uvažavajući individualne razvojne potrebe i mogućnosti djeteta te u skladu s time pedagoški 

utjecati u duhu humanističkih vrijednosti.  

 

 

I.  USTROJSTVO RADA 

 

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

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

nalazimo u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te u njegovim izmjenama i 

dopunama, Državnom pedagoškom standardu i izmjenama i dopunama, Programskom 

usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Prijedlogu koncepciji razvoja 

predškolskog odgoja, Konvenciji o pravima djeteta i Smjernicama za strategiju obrazovanja, 

znanosti i tehnologije RH. 

         

     Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelji se na razvojno-primjerenom 

kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja. 

 

CILJ I  ZADAĆE: 

 

 pažljivo i bogato struktuirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi 

razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu 

  poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici 

planiraju svoj rad 

 učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle, kao i čitavo društveno 

okruženje 

 poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u 

ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta 

 poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece  

 ( poticati uključivanje i socijalizaciju djece sa teškoćama u razvoju u život i rad 

ustanove )  

 kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad 

i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih 

oblika rada sa djecom predškolske dobi 

VIZIJA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA: 
 

 Vrtić kao „Dječja kuća radosnog odrastanja“ u kojoj se svako dijete osjeća sigurno, 
sretno i zadovoljno 

 
MISIJA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA: 
 

 Vrtić 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 na način međusobnog uvažavanja i potiče 

profesionalni rast i razvoj odgojitelja 
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PRIORITETNA PODRUČJA DJELOVANJA 

 

 Stvaranje organizacijskih uvjeta koji će se temeljiti na suvremenim shvaćanjima 

djeteta uz planiranje i djelovanje odgoja i obrazovanja utemeljenog na vrijednostima 

s ciljem unapređivanja intelektualnog, društvenog, moralnog, duhovnog i motoričkog 

razvoja djece, te samovrednovanje kulture vrtića i nastavak razvoja u smjeru pozitivne 

kulture. 

 Stvaranje prostorno-materijalnog, socijalnog i vremensko okruženja u sobama 

dnevnog boravka i zajedničkim prostorima temeljem praćenja i dokumentiranja 

aktivnosti i  aktivnosti i procesa učenja djece, a u funkciji igre, učenja i rane 

stimulacije djeteta, te profesionalni razvoj odgojitelja kao refleksivnog praktičara. 
 

 Unapređivanje pravovremenog prepoznavanja i zadovoljavanja primarnih potreba 

djeteta, te pružanje adekvatne podrške za što kvalitetniju inkluziju djece s posebnim 

potrebama u odgojno – obrazovni proces 

PROGRAMI 
 
Tijekom pedagoške godine 2019./ 2020. planiramo provoditi slijedeće programe: 

 

- Primarni desetsatni program za djecu od navršene prve godine života do polaska u 

školu 
 

- Program predškole za djecu – polaznike primarnog desetsatnog programa 
 

- Kraći program predškole 
 

- Kraći  program  eko igraonice 

 

- Kraći program engleske igraonice 
 

- Kraći  program dramske igraonice 

 
- Kraći program glazbene igraonice 

 
 

- Kraći program sportske igraonice 
 

 
Svi kraći programi verificirani su od MZOŠ-a. 
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ORGANIZACIJA ODGOJNIH SKUPINA I ODGOJITELJA 

 

Broj odgojnih skupina……....7 

Broj odgojnih djelatnika….15 

Ravnatelj odgojitelj............1 

 

Odgojna  

skupina  

Popunjenost  vrsta boravka  Broj 

odgojitelja 

 i pripravnika 

Stručna 

sprema  

1.  mlađa   jaslička               

        odg.skupina  

16 djece  cjelodnevni  

boravak  

      3 odg. 

      

  VŠS  

 

2. starija   jaslič            

        odg.skupina 

22 djece  cjelodnevni  

boravak  

      2 odg. 

       

. VŠS 

3. mlađa odg.  skupina I. 23 djece  cjelodnevni  

boravak  

       2 odg.   VŠS  

4. mlađa  odg.skupina II. 25 djece  cjelodnevni  

boravak  

       2 odg.   VŠS  

 

5. srednja odg.skupina I. 25 djece  cjelodnevni  

boravak  

       2 odg.   VŠS   

 

6.srednja odg. skupina II. 26 djece  cjelodnevni  

boravak 

       2 odg.    VŠS 

7.starija  odg.skupina  28 djece   cjelodnevni  

boravak 

       2 odg.   VŠS   

 

7 odgojnih skupina 

 

165 djece 

  

16 odgojitelja 

  

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA ODGOJITELJA 

 

PRIMARNI PROGRAM  ODGOJITELJI  

                                              -jutarnje  dežurstvo  od       6.00   -    6.30  sati  

       

                                   redoviti rad     

         

                                                  -prva smjena           od       6.30    -    12.30 sati  

                                                 -druga  smjena        od     10.30    -    16.00 sati  

                                            

 -popodnevno dežurstvo od    16.00.   -     18.00 sati  

  

 

U pedagoškoj godini 2019/20. radno vrijeme vrtića bit će postavljeno fleksibilno, 

tako da se uvaže  potrebe roditelja i djece,  pritom trajanje dnevnog boravka djeteta u 

vrtiću ne smije biti  duže od 10 sati. 

 

Tijekom godine radno vrijeme ustanove prilagođavat ćemo stvarnim potrebama djece 

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

prilagođen iskazanim potrebama.  
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Jutarnja dežurstva odgojitelja  organizirati će se od 6:00 do 6:30  

Poslijepodnevna dežurstva odgojitelja organizirati će se  od 16:00 do 18:00. 

 

U jednoj  jasličkoj skupini  radit će treći odgojitelj  pola  radnog vremena,dok će pola radnog 

vremena provoditi program Predškole. 

 

Radno vrijeme trećeg odgojitelja: 

2,5 sati-jasličke skupine (od 8.00.-10.00) 

3,0 sati-program Predškole(od 10.30.-13.30) 

 

 Uvođenjem trećeg odgojitelja u jasličke skupine   omogućit će se stvaranje sigurnog 

okruženja za svu upisanu djecu te osigurati kvalitetan odgojno-obrazovni rad usklađen s 

potrebama i interesima djece. 

 

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

 

 

RAZRADA GODIŠNJE STRUKTURE SATI RADA ODGAJATELJA  

 

1. NEPOSREDAN RAD  
DNEVNO – 5,5 sati TJEDNO – 27,5 sati  

 

2. OSTALI POSLOVI  
DNEVNO – 2 sata TJEDNO – 10 sati  

 

 

 VRSTA ZADUŽENJA SATI TJEDNO 

1. Neposredni rad 27,5 

2. Priprema 7,5 

3. Stručno usavršavanje                                       1    

4. Suradnja s roditeljima i ostalima 0,5 

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

6. Dnevni odmor 2,5 

 UKUPNO 40 
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UKUPAN BROJ  DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA „ POTOČNICA“  

 

ODGOJITELJI : 

 

R.br. IME I PREZIME RADNO MJESTO STRUČNA 

SPREMA 

1. 

 

   Marija    Jakelić Ravnatelj odgojitelj      VŠS 

2.   Kristina Tkalčec odgojitelj   VŠS 

3.    Ksenija Širec 

 

odgojitelj   VŠS 

4.   Tena Sučić 

 

odgojitelj   VŠS 

5.   Vesna    Gregurek 

 

odgojitelj   VŠS 

6.   Božica   Lovreković 

 

odgojitelj   VŠS 

7.    Andreja Veličan 

 

odgojitelj   VŠS 

8.   Ivana    Begović 

 

odgojitelj   VŠS  

9.   Kristina  Bijuk 

 

odgojitelj   VŠS 

10.   Tereza  Greguraš 

 

odgojitelj    VŠS 

11.   Ivana   Maras 

 

odgojitelj     VŠS 

12.   Kristina Golić odgojitelj  

 

   VŠS 

13.   Nikolina Golubić odgojitelj  

 

    VŠS 

14.   Kristina Saić 

 

odgojitelj  

 

    VŠS 

15.   Marija Tkalčec  odgojitelj      VŠS 

 

16. 

 

Ana Šantić odgojitelj      VŠS 
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 ORGANIZACIJA RADA TEHNIČKOG OSOBLJA 

 

 

KUHARICE -Josipa Jakupec             -glavna kuharica   od 6,00-14,00 sati 

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

                       

SPREMAČICE 

                  -Katica Šelimber     

       -Ivanka Rešetar     

                 - Sanja Šokec    

Rad spremačica organiziran je u tri smjene                                         

          -prva smjena:   od  5,30- 13,30 sati 

          -druga smjena: od 10,30- 18,30 sati 

         - treća smjena: od 11,30 -19,30 sati 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE: 

 

R.br. IME I PREZIME RADNO MJESTO STRUČNA 

SPREMA 

1. 

 

Josipa Jakupec glavna kuharica 

 

SSS 

 

2. Bara Plesec pomoćna kuharica 

 

NKV 

 

 

3. 

 

Sanja Šokec 

spremačica 

 

NKV 

 

 

4. 

 

Katica Šelimber 

spremačica 

 

NKV 

 

 

5. 

 

Ivanka Rešetar 

spremačica 

 

NKV 

 

 

Radno vrijeme zaposlenika može se mijenjati prema potrebama rada dječjeg vrtića i prema 

danim mogućnostima, a vodit će se evidencija o dolasku i odlasku djelatnika. Također će se 

voditi satnica prema propisima za svakog djelatnika. 

 
Godišnji odmori djelatnika rasporedit će se prema propisima o godišnjim odmorima i 

njihovom stvarnom trajanju. 

 

PRAVNI, ADMINISTRATIVNI , FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 

          

      Pravne, administrativne i financijsko - računovodstvene poslove za   

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

 

1.PRIMARNI  DESETOSATNI  PROGRAM   

       

              Redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se za djecu od 

jedne godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe koji 

počinju s radom u 6,00 sati, te poludnevne (4 i 5,5-satne) programe za djecu s teškoćama u 

razvoju u integraciji. Provode se u  matičnom objektu  u 7 odgojnih skupina. Skupine 

dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i 

vrtićke skupine (djeca od 3. do 7. godine). 

 

CILJ PRIMARNOG DESETOSATNOG   PROGRAMA 

 

podrazumijeva stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinosi 

kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života. Karakterizira 

ga otvorenost i primjena suvremenih teorijskih i praktičnih postignuća. 

 

VREDNOVANJE PROGRAMA 

 

        Znakovitost ovim Programskim osnovama daje fleksibilnost u postavi ustrojstva rada, 

planiranju i postavi neposrednih radnih zadaća, te koncepciji rada  - sa nezaobilaznim 

zahtjevom humanističke razvojne osnove. 

     Navedena koncepcija zastupa pluralizam u programiranju rada i njegovom 

provođenju, daje mogućnost provedbe različitih odgojnih oblika i smjerova, a koji su u 

interesu razvoja djeteta, njegovih individualnih sposobnosti, sigurnosti i emotivne stabilnosti. 

     Upravo ta mogućnost pridonijela je fleksibilnoj organizaciji rada vrtića, dnevnoj 

izmjeni odmora, sna, igre i učenja, u suglasju s potrebama djece i organizacijskim 

mogućnostima vrtića.  

 Uspješnost realizacije odgojno–obrazovnog rada procjenjuje se analizom realizacije 

postavljenih zadatka u Godišnjem planu i programu rada.  

 Osnovno polazište naših aktivnosti u ovoj radnoj godini  je njegovanje i 

unapređivanje fleksibilne organizacije rada koja podrazumijeva osjetljivost odgajatelja za 

stvaranje pozitivne klime u odgojnoj skupini kao uvjeta uspješnosti cjelokupnog odgojnog 

procesa, zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja.  

 

2.KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE 

Program predškole namijenjen je odgojno-obrazovnome radu s djecom koja nisu 

obuhvaćena nijednim oblikom redovnog programa vrtića, a u godini su prije polaska u 

osnovnu školu. 

 

CILJ PROGRAMA PREDŠKOLE 

 je djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu osigurati okruženje u kojem će ono 

razviti svoje potencijale (sposobnosti i mogućnosti) do najviše razine, zadovoljiti interese i 

potrebe te time steći spoznaje, vještine, navike i kompetencije koje će mu omogućiti uspješnu 

prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koji ga očekuju u osnovnoj školi. 
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 Program predškole treba djetetu osigurati prilike za stjecanje iskustava kvalitetnog 

institucijskog predškolskog odgoja i obrazovanja. 

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 2019. godine do 30.svibnja 2020. godine, dva puta tjedno 

po tri sata u svakoj skupini.  

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

 

NAMJENA I NOSITELJI PROGRAMA 

 

      Organizacijom rada,postavljenim programskim zadaćama,nastojati će se polaziti od 

zadovoljavanja dječjih potreba,socio emocionalne,spoznajne i potrebe za komunikacijom. 

 

CILJ: poticanje  razvoja kompetentnog i socijaliziranog djeteta s temeljnim znanjima, 

vještinama i vrijednostima za uključivanje u školu i društvenu zajednicu. 

 

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): 

 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. 

 

 



 

 

12 

 

 

 

U ODNOSU NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU: 

 

 osvješćivanje o važnosti provođenja programa predškole 

 informiranje o rezultatima programa.. 

Cilj predškole je omogućiti djetetu sigurno okruženje koje će mu istovremeno pružiti i izazove, 

te poticati igru i aktivnosti. 

VREDNOVANJE 

Praćenje napredovanja djece,poštivanje prava roditelja, inkluzija djece nacionalnih manjina i 

djece s posebnim potrebama, te stručno usavršavanje zaposlenih  neizostavan su dio 

unapređenja vrtića kroz cijelu godinu. Pravna uređenost i te jednaka  i jasna pravila za sve 

zaposlene standardi su dobre ustanove koji iziskuju stalno vrednovanje i ispitivanje kako bi 

kriteriji koje smo si postavili bili barem kontinuitet s redovitom težnjom ka rastu. 

         Iako je cijeli predškolski program kvalitetna priprema djeteta za školu u godini prije 

polaska u školu radi se intenzivnije na  predvježbama za pisanje, glasovnoj analizi riječi, 

prepoznavanju brojki i slova, razvrstavanju, grupiranju, prepričavanju, namjernom 

usmjeravanju pažnje, frontalnom zadavanju zadataka, poticanju frontalnog slušanja uputa 

namijenjenih cijeloj skupini, stjecanju navike rada za stolom na pisanim materijalima u 

trajanju najmanje 15 minuta. 

Kraći program  Predškole 

Odgojna skupina Broj upisane djece  

 

1.PITOMAČA"A" 

 

              19 
 

 

 

 

 

 

   

-djeca sa prebivalištem  

Pitomača-13 

Dinjevac -  2 

Grabrovnica -3 

Kladare-1 

 

2.PITOMAČA"B" 

 

             20 

 

-djeca sa prebivalištem   

Pitomača-9 

St.Gradac-3 

Starog.Marof.-2 

Turnašica-1 

Otrovanec-2 

Sedlarica-2 

V.Črešnjevica-1 

 

2 odgojne skupine 

 

 

       39 djece 

 

 

1 odgojitelj 
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3. KRAĆI PROGRAMI  

 

          U pedagoškoj godini nastavlja se projekt koji je sufinanciran u 100% iznosu sredstvima 

Europskog socijalnog fonda. 

 

NAZIV PROJEKTA:IGRAONICA SREĆE 

 

U produljenom radnom vremenu Dječjeg vrtića "Potočnica" od 16:00 h do 18:00 h i u ovoj 

ped.godini ostvariti će se 5  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.  

 

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. 

 

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka 

projekta 

 

Partner na projektu, jedinica lokalne samouprave Općina Pitomača će iz proračuna osigurati 

sredstva kao potporu za nastavak pružanja usluga u Dječjem vrtiću "Potočnica". Partner će 

doprinijeti projektu na način da će vlastitim stručnim kadrom sudjelovati kao savjetodavna i 

tehnička podrška projektnom timu u kreiranju najoptimalnijih i najkvalitetnijih rješenja 

provedbe projektnih aktivnosti. Također, pružanje usluga nakon završetka projekta prijavitelj 

Dječji vrtića "Potočnica" nastojati će osigurati apliciranjem programa na adekvatne 

natječaje domaćih i inozemnih donatora.  

Novim verificiranim  programima  podići će se razinu kvalitete pružanja usluge u dječjem 

vrtiću „Potočnica“ . 

 KRAĆI  PROGRAMI: 

 

- KRAĆI PROGRAM EKO RADIONICE, 
 

 

- KRAĆI PROGRAM DRAMSKO-LUTKARSKE RADIONICE,  
 

 

- KRAĆI PROGRAM GLAZBENE RADIONICE, 

 

 

- KRAĆI PROGRAM SPORTSKE  RADIONICE,  

 

 

         -KRAĆI PROGRAM RADIONICE ENGLESKOG JEZIKA  
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1.EKO PROGRAM VRTIĆA 

 

U dječjem vrtiću Potočnica od 05.06.2018. vijori se zelena zastava koja je nagrada djeci, 

svim djelatnicima vrtića i članovima eko odbora za rad na području ekologije. 

 

Ostvareni status Međunarodnog Eko vrtića  golemi je  poticaj za  nastavak  rada na 

području ekologije,radujemo se novim zadacima i izazovima ,a sve s istim ciljem-razvoj 

ekološki osviještenog djeteta koje se odgovorno odnosi prema prirodi i koje je u svojoj 

suštini njen prijatelj! 

 

  VRIJEME,NOSIOCI  I NAČINI REALIZACIJE EKO PROGRAMA 

DJEČJEGVRTIĆA"POTOČNICA"PITOMAČA U PED.GOD.2019./20. 

 

Vrijeme realizacije Aktivnosti Nositelji 

Rujan -dogovor oko ovogodišnjeg 

Programa rada eko vrtića 

- započeti rad na projektu 

Voda 

-detekcija gdje se gubi 

prekomjerna voda, 

zamijeniti slavine 

-ekonomična upotreba vode 

-prikupljanje kišnice za 

zalijevanje biljaka 

-mjerenje potrošnje vode 

- uvođenje novih skupina u 

program eko vrtića 

-obnavljanje postojećih 

spremnika, izrada novih 

- obilježavanje Hrvatskog 

olimpijskog dana 

- uključivanje u 

međunarodnu Eko akciju 

„Zelena čistka“ 

- eko patrola nastavlja 

provjere dogovorenih stavki 

( voda, spremnici, svjetlo ) 

-sakupljanje sjemenja 

cvijeća i povrća 

-ravnatelj, članovi eko odbora 

 

 

 

 

- Eko patrola 

 

- Gljivice 

 

 

- Tehničko osoblje 

- Leptirići 

 

- svi         

 

- Gljivice i Vrapčići 

 

- Gljivice                                                                

Listopad - Pripreme za dane 

kruha 

- Sudjelovanje na 

svehrvatskoj smotri 

13. 10. Kutina, 

povodom Dana 

kruha 

- Rad na projektu Voda kroz 

razne istraživačke i 

edukativne aktivnosti 

( ovisno o starosti 

djece ) 

- Leptirići, Bubamare, 

Zvjezdice, Vrapčići i 

Gljivice 

- Članovi eko odbora, 

ravnateljica 

 

- Na nivou vrtića        

 

 

 

 

- Gljivice, Zvjezdice, 
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- Briga oko vrta, 

ubiranje plodova, 

uklanjanje biljnih 

ostataka 

- Obilježavanje 

svjetskog dana 

Jabuka 20. 10. 

- Jesenska svečanost 

(prigodni program) 

 

- Izrada oznaka Ugasi 

svjetlo, Zatvori vodu 

 

- Sudjelovanje u akciji 

Kolektivna sadnja 

drveća 25. 10. 2019. 

Vrapčići       

 

 

- Svi 

 

- Leptirići, Bubamare, 

Zvjezdice, Vrapčići i 

Gljivice    

 

- Starije skupine   

 

 

Studeni - Aktivnosti za 

provođenje projekta: 

 - voda i higijena 

 

-važnost vode za 

ljude i sva živa bića 

 

- razni eksperimenti 

(stanje vode, 

kondenzacija, led, 

para 

 

- igre vodom-

(tempera, akvarel) 

 

- zvukovi vode 

 

- voda u pričama i 

pripovijetkama 

 

- Pišemo i šaljemo 

eko poruke 

odraslima (u vrtiću i 

izvan vrtića). 

 

- Što znamo o vodi? 

 

- Voda kao otapalo 

 

- Obojani cvijet 

 

- Obojani led 

 

- Slikanje na 

ogledalu 

 

- SVI- odabir aktivnosti 

po uzrastu djece 

- Tijekom godine 
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- Izrada taktilnih 

sličica (leptir, 

bubamara…) 

 

- Slikanje na tkanini 

 

- Istraživanje boja u 

bazenu (prozirnom) 

 

-sakupljanje 

plastičnih boca 

- Sakupljanje 

otpadnih baterija 

- sakupljanje 

plastičnih čepova u 

humanitarne svrhe 

- uređenje panoa u 

hodniku 

- kako se biljke 

pripremaju za zimu, 

smrzavanje biljaka 

,eksperiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji 

 

- Starije skupine 

Prosinac - Sastanak Eko odbora 

– dogovor 

- Korištenje otpadnih 

materijala u 

aktivnostima vezanih 

za Božić 

- Sijanje pšenice 

- uključivanje roditelja 

u sakupljačke 

aktivnosti 

-  Aktivnost vezane uz 

vodu                  

- plakati znanja-vrste 

oblaka, kruženje 

vode u prirodi,  

-  eksperimenti- magla 

u boci, kako nastaje 

kiša, kako nastaje 

oblak, kako nastaje 

snijeg... 

 

- - Znanstveni pokusi 

vezani uz vodu 

 

       - Pretakanje vode kroz 

različite debljine cijevi 

 

       - Istraživanja o gustoći 

vode i napetosti vodene 

- koordinator, članovi eko 

odbora 

 

 

 

 

 

- Sve skupine 
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površine 

 

        - Proučavanje vode 

kroz mikroskop 

     - Analize različitih vrsta 

voda na stakalcima, pod 

mikroskopom(stajaćice 

tekućice, Čarli s 

vodom, tempera s 

vodom) 

 

             - Upoznavanje s 

mikrosvijetom koji živi u 

vodi 

Siječanj - Osvještavanje djece o 

važnosti štednje vode 

- Eko patrola obilazak 

skupina jednom 

tjedno , bilježenje 

zatečenog stanja 

- Briga o pticama 

zimi- izrada 

spremnika za hranu, 

koristeći otpadni 

materijal 

- Aktivnosti vezane uz 

snijeg, nastavak rada  

na projektu 

- Kroz priče i pjesme 

upoznavanje s vodom 

- Glazbene aktivnosti- 

zvukovi vode 

- Likovno izražavanje 

vodom 

- Redovito nošenje 

otpada na vrtićki 

otok 

- Polarna mora i 

oceani, gdje živi 

pingvini? (zašto su 

neka mora uvijek 

okovana ledom?) 

-  

- Odgojitelji skupina 

 

- Djeca Vrapčića i 

Gljivica 

 

 

- Vrapčići, Zvjezdice, 

Gljivice 

 

 

- Svi 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tehničko osoblje 

 

 

- Starije skupine 
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Veljača - Upotreba 

recikliranih 

materijala u 

aktivnostima 

Valentinova i 

Maškara 

- Briga o pticama 

- Briga o biljkama u 

zatvorenom 

- Sakupljanje kišnice 

za potrebe 

zalijevanja biljaka– 

istraživačke 

aktivnosti 

- Promatranje 

vremenskih prilika ( 

kiša, snijeg, magla, 

mraz, inje – gdje se 

skriva voda)- likovne 

aktivnosti 

- Iskorištavanje raznih 

situacijskih poticaja 

vezano uz vodu 

- Kako biljke 

prezimljuju zimu? 

Što je s vodom u 

njihovim 

stabiljkama? 

- Zajedno s djecom 

odlazak do Zelenog 

otoka- razvrstavanje 

otpada 

 

Ožujak - Nabava spremnika za 

bio otpad 

- Priprema gredica za 

sijanje i sadnju 

- Uređenje gredice sa 

začinskim biljem 

- Sijanje povrća i 

cvijeća u zatvorenom      

 

- Voda kao stanište 

- - Život u potoku, 

bari, jezeru 

 

-  Značenje vode za 

životinje koje u njoj 

žive i koje je trebaju 

-  Značenje vode za 

ljude 

-   dvorišne bare, 

lokve- koje životinje 

- Ravnateljica 

 

- Vrapčići i Gljivice 

 

 

- Gljivice 

 

- Starije skupine 
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privlače 

- Upoznavanje djece s 

glistom, žabom, 

pužem- životinje koje 

vole vodu, 

proučavanje, a zatim 

pustiti u njihovo 

stanište 

- Rijeke i jezera: koje 

rijeke poznajemo- 

Drava, koje riječne 

životinje možemo 

nabrojati 

- Mora i oceani; maleni 

akvarij u našoj sobi 

- svjetski dan šuma- 

sadimo stablo 

- svjetski dan voda , 

prigodne aktivnosti 

- mjesečno 

sakupljanje plastične 

ambalaže- prodaja 

 

Travanj - Upotreba 

neoblikovanih 

otpadnih materijala 

povodom Uskrsa 

- Sijanje raznih 

povrtnih kultura u 

zatvorenom 

- Poziv roditeljima na 

sakupljačku aktivnost 

sjemenja 

- Sakupljanje kišnice 

za potrebe 

zalijevanje- kakva je 

to voda, promatranje 

kroz mikroskop, 

filtracija 

- -kako biljke rastu, što 

im je potrebno za 

njihov rast 

- Briga o gredici sa 

ljekovitim i začinskim 

biljem ( pljevljenje, 

okopavanje, 

zalijevanje) 

- Sakupljanje 

plastičnih čepova u 

humanitarne svrhe 

- Obilježavanje Dana 

planete ( 22.04. ) 

- Svi 

 

 

 

 

- Starije skupine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Na nivou vrtića 

 

 

- Bubamare, Zvjezdice, 

Vrapčići i Gljivice 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

 

- Kiša- kako nastaje 

- Kruženje vode u 

prirodi 

- Matematičke igre 

vodom 

- Likovno istraživanje 

vodom 

- Priče, pjesme, stihovi 

vezani uz vodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svibanj - Sastanak, dogovor 

 

 

- Obilazak eko patrole 

 

- Presađivanje 

posijanih biljaka- 

povrća, cvijeća u 

cvjetnu gredicu, 

odnosno u vrt, briga 

o istima 

- Izlet na seosko 

imanje 

- Kompostiranje 

 

- Eko predstava 

 

- Uređenje 

promjenjivog panoa ( 

mjesečno ) – 

informacije 

roditeljima o 

događanjima 

 

- Uključivanje 

roditelja u 

sakupljačku aktivnost 

presadnica povrća i 

cvijeća 

- Odgojitelji, članovi eko 

odbora, ravnateljica. 

koordinator 

- Djeca Vrapčića i 

Gljivica 

 

 

 

 

 

- Gljivice, Bubamare 

- Djeca, kuharice, 

odgojitelji 

 

 

- Odgojitelji 

 

 

 

 

Lipanj - Sakupljanje i prodaja 

plastične ambalaže 

- Predaja sakupljenih 

čepova 

- Priprema materijala 

- Odgojitelji, tehničko 

osoblje 

- Odgojitelji 

- Koordinator, eko 

članovi, ravnateljica 
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za prilog biltenu 

- Briga o povrtnjaku i 

cvijeću 

- Istraživačke igre 

vodom na otvorenom 

- Razvrstavanje otpada 

- Posjeta potoku, rijeci 

ili jezeru 

- Obilježavanje 

Svjetskog dana 

Zaštite okoliša ( 

05.06. ) 

- Proučavanje živog 

svijeta u dvorištu 

 

- Gljivice, Vrapčići 

 

- Svi 

 

- Starije skupine 

 

- Starije skupine 

 

 

IZVOĐAČI, NOSITELJI PROGRAMA 

 

-Kristina Bijuk odgojitelj predškolske djece 

-Marija Tkalčec odgojitelj predškolske djece 

 

-TRAJANJE KRAĆEG EKO  PROGRAMA 

-u produljenom radnom vremenu Vrtića od 16.00-18.00 

-jedna  skupina djece 

- radionica  će se održati jednom  tjedno  

-45 min.trajanje radionice 

 

VREDNOVANJE 

 

Odgojitelji kao modeli: 

 

Osobe koje su model (odgojitelji) trebaju biti dosljedne u zastupanju vlastitih i tuđih prava, 

stavova i vrijednosti prema okolišu koje žele prenijeti na dijete (navike zdravog življenja, 

pravilan odnos prema otpadu, načini zbrinjavanja otpada…), kao i što pritom govore i rade. 

Važno je da odgojitelj uvijek koristi iste rečenice i izražava uvijek iste stavove (kad govori o 

vrijednostima u odnosu na pravo za život, zašto je nužno brinuti se za svoje zdravlje, kako se 

brinuti za svoje potrebe, iskazivati ih i zadovoljavati), dijete tako potvrđuje njihovu 

vjerodostojnost, te ih i sam počinje primjenjivati. Odgojitelj može, igrajući jednu od uloga, 

utjecati planski na djetetovu svijest o tome kako je važno brinuti se za svoj i tuđi život, te će 

sudjelovanjem u igri djeci biti model za ono što u stvarnoj situaciji nije bilo potrebno ili 

moguće, a može mu koristiti u nekoj drugoj nepredvidivoj situaciji 

 

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

koja je dodijelila našoj ustanovi status međunarodne Ekoškole. 
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2.KRAĆI PROGRAM 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. 

 

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. 

 

 

IZVOĐAČI,NOSITELJI PROGRAMA 

-Kristina Saić        odgojitelj predškolske djece 

-Tena Sučić         odgojitelj predškolske djece 

 

TRAJANJE KRAĆEG  PROGRAMA 

-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  

-35 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  

 

VREDNOVANJE: 

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. 

Program Dramske igraonice Dječjeg vrtića „Potočnica“verificiran je od strane MZOŠ-

a.(Klasa: 601-02/19-03/00251 Ur.broj:533-05-19-0004 dana:18.04.2019.god.) 
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3.KRAĆI PROGRAM GLAZBENE RADIONICE  

 

ZADAĆE, SADRŽAJI RADA, VRIJEME OSTVARENJA: 

 

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

- 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. 

- potaknuti djecu na slušanje kvalitetne glazbe koja je primjerena njihovoj dobi i razumijevanju. 

 

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 

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) 

 

Program Glazbene igraonice Dječjeg vrtića „Potočnica“verificiran je od strane MZOŠ-

a.(Klasa: 601-02/19-03/00149 Ur.broj:533-05-19-0004 dana:18.02.2019.god.) 

4.KRAĆI PROGRAM SPORTSKE IGRAONICE  

 

CILJ: kvalitetno provođenje vremena i očuvanje zdravlja djece predškolske dobi 

 

           Organizirane sportske  igraonice poslužiti će kao sredstvo očuvanja djetetova zdravlja i 

razvijanja zdravih navika života. 
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BITNE ZADAĆE: 

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

(hodanje, trčanje, skakanje) 

- 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 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 

Program Sportske igraonice Dječjeg vrtića „Potočnica“verificiran je od strane MZOŠ-a. 

(Klasa: 601-02/19-03/00234 Ur.broj:533-05-19-0004 dana:04.04.2019.god.) 

 

5.KRAĆI PROGRAM  ENGLESKE  IGRAONICE  

.  

         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      

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

drugim kulturama 

- podržavati spontanost u govornom izražavanju 

 

IZVOĐAČI, NOSITELJI PROGRAMA 

 

-Kristina Tkalčec odgojitelj predškolske djece 

-Ivana Begović  odgojitelj predškolske djece 

 

-DOB DJECE 

-5,6,7 god.života 

 

VREDNOVANJE 

 

           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. 

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

pjevanjem, dijalozi, pričanje i prepričavanje, slušanje, likovni izraz … 

            

Program Engleske igraonice  Dječjeg vrtića „Potočnica“verificiran je od strane  MZOŠ-a. 

(Klasa: 601-02/12-03/00339   Ur.broj:533-21-13-0009  dana:18.02.2013.god.) 

 

 

VREDNOVANJE  KRAĆIH  PROGRAMA 

Prikupljanje podataka za vrednovanje svih navedenih programa provode voditeljice  

igraonica tijekom cijelog razdoblja trajanja programa. Prikupljanje podataka vrši se 

vođenjem bilješki, fotografiranjem aktivnosti i anketom . 

 

II. MATERIJALNI UVJETI 

 

Prioritetne zadaće: 

 

 Održavanje unutarnjih prostora (objekt), prvenstveno zbog sigurnosti djece (ulazna 

vrata sa sigurnosnim sustavom) i odraslih koji borave u prostorima, te u svrhu 

očuvanja i održavanjasamog objekta 

 Plan nabave dugotrajne imovine, didaktike, sitnog inventara i potrošnog materijala 

prema financijskim mogućnostima 

 
 Plan tekućeg i investicijskog održavanja opreme, strojeva, alata i drugih sredstava za 

rad (atestiranje, popravci, zamjene) s ciljem sigurnosti i funkcionalnosti u procesu 

rada 
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 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 

bojanje soba dnevnog boravka tijekom godine sve odgojne skupine 

 (po potrebi) 

opremanje  sobe  za  potrebe  programa  igraonica  i  soba vrtića 
predškole   

  

održavanje bojlera i sistema za grijanje Svi prostori 

održavanje informati čke 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  

 -  redovito održavanje ukrasnih nasada, živice i travnjaka 
 
- adekvatna briga o voćkama u krugu vrtića 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRSTA RADOVA  MJESTO 

redovno  održavanje  prostora bojanjem  u svi prostori 

cjelosti ili djelomično po potrebi   

lakiranje parketa  dnevni boravak  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  popunjavan je  kuhinjske  opreme kuhinja 

prema HACCP sustavu   
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OSTALI TROŠKOVI 

 
 
- radna odjeća i obuća za sve zaposlenike  
 
- pedagoška dokumentacija za sve skupine  
 
- potrošni materijal za sve skupine    
- troškovi vezani uz mjere zaštite na radu (potrebni atesti)  
 
- ostali nepredviđeni troškovi 

 

 

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE  

   

Predmet rada Razdoblje provođenja  

Ispitivanje i pregled radne opreme rujan  
   

Ispitivanje aparata  za gašenje listopad  

   

Ispitivanje hidrantske instalacije tijekom godine  
   

Ispitivanje sustava za ventilaciju listopad  

   

Ispitivanje radnog okoliša i mikroklime tijekom godine  
   

Ispitivanje kuhinjske opreme 
2 x godišnje 
  

Održavanje plinskih bojlera 
tijekom godine 
  

Hidrantski ormarić-nadopuna 
Listopad 
  

Održavanje audio i video opreme tijekom godine  
   

 
Unutarnje održavanje tijekom godine  

 

III . NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE 

 

Bitne zadaće: 

 

 Sustavno praćenje psihofizičkog razvoja djeteta i zdravstvenog stanja djece s 

naglaskom na prevenciju zaraznih bolesti, nepravilnog razvoja sustava za kretanje, 

prevenciju pretilosti 
 

 Identifikacija djece s posebnim potrebama (alergije, teškoće u razvoju, darovitost) 
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 Intenziviranje različitih motoričkih aktivnosti djece radi poticanja cjelovitog 

psihomotornog razvoja i prevencije 
 

 Prehrana djece prema važećim standardima i propisima i zadovoljavanje specifičnih 

prehrambenih potreba, te provođenje HACCP sustava u kuhinji 
 

 Sustavno provođenje zdravstvenog odgoja djece u svim skupinama, uključujući 

zdravstvenu edukaciju odgojitelja i roditelja 

 

Cilj:  

 

Stvaranje uvjeta za zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba, primjenom 

standarda kvalitete osigurati i unaprijediti zaštitu zdravlja djece. 

 
Trajne zadaće u pedagoškoj 2019./2020. godini 

 

1. Aktivnosti vezane za očuvanje zdravlja djece 

 

2. Preventivna zdravstvena zaštita 

 

3. Zdravstveni odgoj 

 

4. Prehrana 

 

5. Sanitarno-higijenski uvjeti 

 
 

1.Aktivnosti vezane za očuvanje zdravlja djece 

 

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.  
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Standard Strategija Nositelji Dinamika 

    

Zdravstveni status Liječnička svjedodžba 
Ravnatelj, 
odgojitelji kod polaska djeteta u 

djeteta Zdravstveni karton  vrtić ili nakon duljeg 

 odgojitelji – suradnja  izostanka (60) dana 

    

    

Akutne i kronične 
Praćenje i djelovanje- 
prema   

bolesti 

uputama, evidencija 

/postupci odgojitelji kontinuirano 

 

snižavanje temperature u 

vrtiću   

Zdravstvene Njega djece   

potrebe djece Izrada ind. postupaka, odgojitelji, pred polazak u vrtić, 

 

informiranje i upućivanje 

na  kontinuirano 

 tretman   

    
Kalendar Praćenje procijepljenosti  polazak u vrtić svi- 

cijepljenja (individualni karton) Ravnatelj,odgojitelji tijekom ped. godine, 

    

    

    

    

    

 odgojitelji osposobljeni  za  prema potrebama i 

Pružanje pomoći pružanje PP   

djeci u situacijama   akutnim zbivanjima 

povreda i bolesti Mjerenje tjelesne odgojitelji  

 temperature i apliciranje roditelji, liječnici  

 lijekova -prema uputama   

 Saniranje povreda i   

 pružanje prve pomoći odgojitelji  

    

 
Zaštita zdravlja djece u 
vrtiću  prema potrebi i 

Epidemiolog 

Preventivne mjere 

sprečavanja i širenja 

zaraznih bolesti roditelji, odgojitelji procjeni zdravstvene 

  epidemiolog struke 
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2.Preventivna zdravstvena zaštita 

 

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.   

 

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. 

 

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         
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3. Zdravstveni odgoj 

 

 

Boravak na zraku (boravak na otvorenom) 

Posebnu brigu treba posvetiti odgovarajućim zdravstvenim postupcima u 

procesu organizacije boravka na zraku kako bi se spriječila ugroženost zdravlja djece 

 
- Pratiti klimatske uvjete vodeći brigu o adekvatnoj odjeći djece -slojevito oblačenje, 

 

- preveniranje pothlađivanja i prehlada, osobito u jesen, 

 

- Osvješćivati potrebu kod djeteta za brigu o vlastitom zdravlju, 

 

- Poučavanje djeteta o samozaštiti-prevencija povreda na igralištu, uboda insekata 

alergija, (trava, pelud…), korištenje prirodnih faktora (sunce), uz mjere opreza i zaštite 

od sunca, 

- Organizirati jednodnevne odlaske u prirodu i izlete, 

 

- Provjera sigurnosti lokaliteta i zdravstvenih uvjeta, 

 

- Suradnja s vanjskim suradnicima koji nude organizirane oblike odgojno - 

zdravstvenih programa 

 
4. Prehrana 

 

Planiranje jelovnika: 

 

- izrada jelovnika prema propisanom prehrambenom standardu i normativima, 

 

- kontinuirana suradnja s roditeljima djece s PP: dogovori s roditeljima, korekcije jelovnika 

u odnosu na individualne potrebe, dostava individualno prilagođenih jelovnika roditeljima 

djece 

s posebnim potrebama u prehrani, 

 

 voditi računa o energetskoj vrijednosti namirnica, zastupljenosti hranjivih sastojaka i 

 

 njihovom međusobnom odnosu, raznovrsnosti i vizualnoj privlačnosti jela. 
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 prilagođavanje prehrane najmlađe jasličke djece u razdoblju prilagodbe (posebno 

planiranje prehrane – zdravstvene potrebe, planiranje tjednih jelovnika (tim: glavna 

kuharica,  odgojiteljica zadužena za pisanje jelovnika iz programa standarda 

prehrane) 
 
 svakodnevno planirati zdjele sa svježim voćem dostupne djeci, 

 

 poticati odgojni utjecaj roditelja i odgojitelja na razvoj pravilne prehrane djece kod djeteta: 
 
poticati djecu na prihvaćanje novih namirnica, usvajati navike i razvijati sklonost 

prema Zdravoj hrani 

 

Prikaz prehrane djece  
 

Prehrana Planiranje prehrane po   

 prehrambenim   

 standardima i normativima gl. kuharica, tjedno 

 

 

 

Izrada jelovnika 

 

Odgojitelj za 

planiranje jelovnika  

 Raspored dnevnih obroka odgojitelji kontinuirano 

 

prema potrebama dobne 

skupine   

    

    

 Nutritivne alergije,  prema potrebi oboljelog 

* metaboličke bolesti / celijakija roditelji, liječnici djeteta i med. 

 / jelovnik p.p kuhinja, dokumentacije 

  odgojitelji  

    

 Praćenja zdravstveno –   

HAACP higijenskih mjera,  kontinuirano 

mjere sigurnosti u kuhinjskom traktu ravnatelj  

 Kontrola stanja kuhinja,  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

 

 

 

5. Sanitarno-higijenski uvjeti 

 

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

materijal, kontrola zdravlja, HACCP sustav,..) 

 

- 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  
 
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          
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- 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 

 

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  

 

Aktivnosti će se provoditi u kontinuitetu cijele pedagoške godine. 

 

4. Podizanje ostvarivanje prava i zadovoljavanje potreba djece 

 

Cilj: Unapređivanje kvalitete boravka djeteta u vrtiću 

 

Strategije i metode: ciljano praćenje odgojno obrazovnog rada, praćenje fleksibilne 

organizacije (doručak, ručak, boravak na zraku, popodnevni odmor) prema zahtjevima 

i mogućnostima u odnosu na dob djece kroz refleksije s odgajateljima. 
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Ishodi: aktivna i pozitivna suradnja s odgojiteljima s ciljem zadovoljavanja osnovnih 

potreba djece. 

 

 

Dnevni ritam i Osigurati pravilan raspored dnevnih ravnateljica,odgojitelji 

potrebe djece aktivnosti prehrane i odmora  

   

   

   

Mikroklimatski Temperatura, prozračivanje  

uvjeti u SDB, Adekvatna odjeća, postupci njege u ravnateljica, odgojitelji, 

sanitarije sanitarijama, igračke, spremačice 

 kulturno –hig. navike, čistoća, održavanje,  

 dezinfekcija  

   

Boravak na dječja igrališta- zdravstveno – sigurnosni  

zraku uvjeti odgojitelji, spremačice 

 Korištenje prirodnih faktora  
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IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

Bitne zadaće: 
 

 Profesionalni razvoj odgojitelja kao refleksivnog praktičara  
 Unapređivanje pravovremenog prepoznavanja i zadovoljavanja primarnih 

potreba djeteta  
 Samovrednovanje kulture vrtića i nastavak razvoja u smjeru pozitivne kulture vrtića 

 
Planiranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada 
 
           Planiranje odgojno-obrazovnog rada kao sustavnog utjecanja na dijete preduvjet je i 

temelj kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada s ciljem poticanja optimalnog rasta i razvoja 

svakog djeteta, u kojem sudjeluju svi - odgajatelji, stručni suradnici i roditelji. Praćenje i 

vrednovanje samo po sebi podiže kvalitetu rada u odgojnoj ustanovi koja se determinira 

razinom poticanja rasta i razvoja svakog pojedinog djeteta te kvalitetom partnerskih odnosa 

roditelj-odgajatelj-vrtić –društvena sredina. 

 

U ovoj pedagoškoj godini nastavit ćemo raditi na podizanju kvalitete planiranja odgojno-

obrazovnog rada u funkciji poticanja rasta i razvoja svakog djeteta u svim odgojno-

obrazovnim skupinama a osobito u odgojno-obrazovnim skupinama s trećim odgojiteljem. 
 
Orijentacijski plan i program odgojno-obrazovnog rada: 
 

- određivanje razvojnih zadaća kao temelja orijentacijskog plana za rad s djecom kroz 

četiri razvojna područja: tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-emocionalni razvoj i 

razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo, 

 

- planiranje materijalnih i organizacijskih uvjeta za ostvarivanje postavljenih zadaća, 

 

- planiranje i programiranje aktivnosti za ostvarivanje postavljenih zadaća 

 

- planiranje suradnje sa sustručnjacima, roditeljima i drugima radi ostvarivanja 

razvojnih zadaća 

Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada: 
 
- Bazira se na orijentacijskom planu, aktualnim društvenim zbivanjima, unaprijed 

planiranim specifičnim aktivnostima (npr. posjet roditelja ili neke druge osobe…) i 

zapažanjima o aktivnostima i sadržajima u prethodnom tjednu 

- Planira se ostvarivanje razvojnih zadataka iz orijentacijskog plana kroz 7 vrsta 

aktivnosti: životno-praktične i radne, raznovrsne igre, druženja i društveno-zabavne, 

umjetničke, raznovrsno istraživanje i stvaranje, istraživačko-spoznajne i specifične s 

kretanjem 

 

- Planiraju se poslovi nužni za ostvarivanje tjednog plana i programa rada 

 

- Aktivnosti se planiraju jednom tjedno za razdoblje od jednog tjedna 

Dnevnik rada: 
 
- Bazira se na tjednom planu i reakcijama djece na prethodne aktivnosti 

- Planiraju se poticaji za one aktivnosti iz tjednog plana koje se toga dana namjeravaju 

ostvariti 

- Poticaji se planiraju svakodnevno 
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Zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece u odnosu na postavljene zadaće: 

 

- Bazira se na stručnoj procjeni uspješnosti provedenih aktivnosti i sadržaja, 

eventualnih odstupanja od plana i reakcija djece 
 
- Bilježe se zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece u odnosu na postavljene zadaće 

- Zapažanja se bilježe svakodnevno 

 

PRAĆENJE I PROCJENJIVANJE RAZVOJA DJECE 

 

CILJ:  Preciznije utvrđivanje razvojnog statusa i stilova učenja djece i izrada individualnih 

programa za stimulaciju djetova razvoja.  

 

BITNE ZADAĆE: 

 

U ODNOSU NA DJECU: 

 

-Stimuliranje pojedinih aspekata razvoja djece ciljanim zadaćama i promišljenim poticajima 

kroz igru i raznolike aktivnosti.  

-Unapređenje deficitarnih razvojnih sposobnosti i intenziviranje razvoja dječjih potencijala. 

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJICE: 

 

-Primjena lista za procjenu razvoja i stilova učenja djece za preciznije prepoznavanje 

aktualnog razvojnog statusa i svrsishodnije planiranje individualnih razvojnih zadaća.  

-Promišljanje razvojno-primjerenog konteksta koji potiče individualne potencijale i podržava 

spontane interese djece 

 

U ODNOSU NA RODITELJE: 

 

-Jačanje roditeljskih kompetencija u praćenju i procjenjivanju aktualnog  razvoja djeteta. 

 -Osvješćivanje roditelja o važnosti primjerenih poticaja u procesu djetetova odrastanja i 

ranih intervencija kod uočenih odgojnih i razvojnih problema djeteta.  

-Jačanje roditeljske odgovornosti za pridržavanje dogovorenih strategija u odgoju djece. 

 

NAČINI PRAĆENJA, EVALUIRANJA I DOKUMENTIRANJA: 

 

-Bilješke odgojiteljica i fotografije djece u aktivnostima. Individualni programi.  

- Dječje razvojne mape.  

 

OČEKIVANA POSTIGNUĆA: 

-Preciznija procjena aktualnog razvojnog trenutka djece.  

-Uspješnije planiranje individualnih ciljanih zadaća i aktivnosti za unapređenje razvoja djece. 

- Pravovremena identifikacija i intervencija kod djece s posebnim potrebama.  

-Vidljiv napredak i postignuća djece u pojedinim područjima razvoja. 

- Bolje razumijevanje djece od strane odgojiteljica i roditelja.   
 

RAD NA UNAPREĐENJNU MOTORIČKIH AKTIVNOSTI DJECE  

 

CILJ: Intenziviranje, obogaćivanje i unapređivanje različitih motoričkih aktivnosti djece  radi 

poticanja skladnog psihomotornog razvoja i preveniranja sjedalačke kulture. 

 

 



 

 

38 

 

 

 

 

BITNE ZADAĆE:    

 

U ODNOSU NA DJECU: 

-Osvješćivanje značaja svakodnevnog vježbanja i športskih aktivnosti za zdravlje, rast i 

razvoj. 

-Razvijanje interesa za organiziranim motoričkim aktivnostima, stvaranje navika zdravog 

života i prevencija rizičnih ponašanja.  

-Usvajanje osnovnih normi sportskog ponašanja: poštivanje pravila, timski rad i zdrav 

natjecateljski duh. 

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJICE: 

-Intenziviranje svakodnevnih motoričkih aktivnosti djece (organizirana jutarnja tjelovježba, 

strukturirane aktivnosti tjelovježbe i boravak djece na zraku).  

-Promišljanje zanimljivih, zabavnih i izazovnih motoričkih aktivnosti djece na otvorenom.   

 

U ODNOSU NA RODITELJE: 

-Osvješćivanje roditelja o značaju kretanja, športskih aktivnosti i boravka djece na svježem 

zraku za njihov cjelovit razvoj i preveniranje posljedica sjedalačke kulture djece.  

-Informiranje i aktivno uključivanje roditelja u motoričke aktivnosti u vrtiću.  

-Pomoć roditeljima u promišljanju obiteljskih aktivnosti kretanja i vježbanja. 

 

KORACI U REALIZACIJI ZADAĆA: 

-Dalji rad na unapređenju prostorno-materijalnih uvjeta za provedbu motoričkih aktivnosti: 

nabavka švedskih ljestvi i kordinacijske ploče. 

- Svakodnevna organizirana tjelovježba i boravak djece na zraku te tjedne strukturirane 

aktivnosti tjelovježbe u unutarnjem ili vanjskom prostoru.  

- Organizacija izleta djece u prirodu. 

-Sudjelovanje djece u sportskim događanjima i akcijama: zajedničko vježbanje djece i 

odraslih povodom obilježavanja pojedinih datuma (Hrvatski olimpijski dan, EU tjedan 

kretanja, športa i tjelesne aktivnosti, Dan pješačenja, Međunarodni dan športa i sl. 

- Organizacija motoričkih  igraonica djece i roditelja u vrtiću. 

 

NAČINI PRAĆENJA, EVALUIRANJA I DOKUMENTIRANJA: 

-Protokoli praćenja motoričkih sposobnosti djece.  

-Fotografije, dječje likovno stvaralaštvo, plakati projekata. 

 

UNAPREĐIVANJE PERIODA PRILAGODBE DJECE  

 

CILJ: Pravovremena i svrsishodna priprema za dolazak nove djece u  vrtić, ublažavanje 

separacijskih teškoća i negativnih posljedica djetetove narušene svakodnevne ravnoteže. 

 

BITNE ZADAĆE: 

 

U ODNOSU NA DJECU: 

-Razvijanje djetetova osjećaja sigurnosti, važnosti i prihvaćenosti stvaranjem tople 

socioemocionalne klime i poticajne materijalne sredine.  

-Podržavanje postupne prilagodbe djeteta na novu sredinu i prevladavanje separacijskog 

straha oslanjanjem na roditelja  kao poznate osobe. 

- Osvješćivanje „stare djece“ na potrebe, osjećaje i probleme novoupisanih  i njegovanje 

njihove spremnosti da im pomognu u snalaženju u novoj situaciji. 

 

 



 

 

39 

 

 

 

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJICE: 

-Dobra početna informiranost odgojitelja o razvojnim specifičnostima i individualnim 

potrebama svakog djeteta.  

-Pravovremena, sveobuhvatna i svrsishodna pripremljenost za prihvat nove djece.  

-Osjetljivost za djetetove teškoće, prepoznavanje i adekvatno reagiranje na djetetove signale. 

 

U ODNOSU NA RODITELJE: 

-Stvaranje početnog pozitivnog stava sigurnosti i povjerenja kroz dobru informiranost, 

primjerenu komunikaciju i otvorenost za boravak roditelja u skupini.  

-Osvješćivanje važnosti dobre suradnje roditelja i odgojiteljica za olakšanje perioda 

prilagodbe, usklađenje odgojnih postupaka i unapređenje djetetova razvoja.   

 

KORACI U REALIZACIJI ZADAĆA: 

-Pripreme: inicijalni razgovor, informativni materijali za roditelje,  priprema prostora i 

materijala. 

-Prilagodba organizacije: dolazak nove djece u više malih podgrupa , kraći boravak djece s 

postupnim produžavanjem, aktivno sudjelovanje roditelja u procesu prilagodbe. 

-Podržavanje aktivnosti dobrodošlice novoj djeci u skupini – sklop aktivnosti „Budi moj 

prijatelj“, djeca-mentori. 

-Praćenje i procjenjivanje: svakodnevna zapažanja odgojiteljica, periodične grupne analize, 

protokoli za odgojiteljice, završna evaluacija. 

 

UNAPREĐIVANJE PROCESA PRIPREME DJECE ZA ŠKOLU 

 

CILJ:  
Integracija specifičnih aktivnosti pripreme djece za školu u okviru bazičnog programa. 

Inoviranje programa novim pristupima. 

 Podizanje opće psihofizičke spremnosti djece za polazak u školu.  

Jačanje roditeljske djelotvornosti i odgovornosti u adekvatnoj i pravovremenoj pripremi djece 

za školu. 

 

BITNE ZADAĆE: 

 

U ODNOSU NA DJECU: 

-Podizanje razine opće informiranosti djece, bogaćenje njihova iskustva novim spoznajama i 

razvoj intelektualnih sposobnosti.   

- Intenziviranje rada na razvoju predčitačkih, predpisačkih i predmatematičkih vještina.  

-Razvijanje želje za stjecanjem znanja i namjernog učenja.  

-Razvijanje kompetencije „učiti kako učiti“.  

-Poticanje radnih navika i odgovornog izvršavanja zadaća. 

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJICE: 

-Otkrivanje stila i podržavanje različitih strategija učenja djece.    

-Brižljvo dimenzioniranje i prilagodba programa razvojnim sposobnostima i individualnim 

specifičnostima djece. 

- Kontinuirano praćenje postignuća i napretka djece i detektiranje eventualnih poteškoća. 

 

U ODNOSU NA RODITELJE: 

-Informiranje roditelja o ostvarenju programa pripreme za školu i napretku djece.  

-Davanje ideja roditeljima za igre koje pomažu pripremi djece za školu na zanimljiv i zabavan 

način.  
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AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI ZADATAKA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA 

Bitne zadaće : 

                           - Odgojitelji će se truditi da njihovi poticaji budu primjereno dozirani, da  

                              isti omogućavaju razvoj i širenje dječjih iskustava, sposobnosti, predodžbi        

                              i znanja te interakciju unutar djece razne dobi u skupini. 

                          - Svako dijete treba živjeti sa svim zaposlenicima u pozitivnom, skladnom,   

                             energetski pozitivnom ozračju. 

                        -    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 

                     -   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 

                     -     Odgajatelji će prihvaćati djetetove i roditeljske poticaje, te ih koristiti kao  

                            podlogu za planiranje sadržaja i aktivnosti, pazeći da isti kod djeteta  

                           izazivaju radoznalost, samoaktivnost i navodi ga na rješavanje problemskih    

                            zadaća. 

                     - Odgajatelji će kroz poštivanje humanističkog pristupa individualno  

                         pristupati djetetu, uvažavajući njegovu posebnost i potrebe, u prvom planu-  

                          razvoj socijalnih i emocionalnih vještina i učenje putem vlastitog iskustva. 

                      - Odgajatelji će biti u ulozi «istraživača i promatrača» koji: prepoznaje, prati,  

                         sluša, slijedi ideje djeteta, podržava ih, usmjerava, poštuje i razvija psiho- 

                              fizičke i intelektualne sposobnosti do maksimuma djetetovih granica. 

                       - Odgojno obrazovni rad obogaćivat će se sadržajima i aktivnostima vezanih  

                             uz značajne datume i narodne običaje. 

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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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 

O navedenim razvojnim područjima odgojitelji svakodnevno skrbe vodeći pri izboru 

sadržaja dječje individualne razvojne mogućnosti, sklonosti i interese grupa djece unutar 

odgojne skupine te odgojne skupine u cjelini. 

 

VRIJEME OSTVARENJA: tijekom godine 

 

NOSITELJI: ravnateljica,  odgajatelji – uz suradnju s roditeljima i 

društvenom sredino 

 

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 

 

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 

 

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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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 –  

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. 

Praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada 

 

ŠTO KAKO KADA TKO 

Praćenje Neposrednim uvidom prema   

neposrednog području djelovanja,   

odgojno- analizom pedagoške tijekom godine u ravnateljica, 

obrazovnog rada dokumentacije, individualnim kontinuitetu odgojitelji, 

prema područjima i zajedničkim refleksijama, na   

djelovanja sastancima    

 Neposrednim uvidima,   

Vrednovanje analizom pedagoške tijekom godine ravnateljica, 

odgojno- dokumentacije, individualnim kontinuirano odgojitelji, 

obrazovnog rada i zajedničkim refleksijama, na  

 

 sastancima stručnog tima   

Izrada novih    

instrumenata Protokoli praćenja, upitnici i tijekom godine ravnateljica, 

praćenja i ankete  odgojitelji, 

vrednovanja    

 Neposrednim uvidima u   

 skupinama, analizom  ravnateljica, 

Praćenje rasta i pedagoške dokumentacije,  odgojitelji, 

razvoja svakog primjenom raznih tijekom godine  

djeteta i instrumenata praćenja kontinuirano  

ostvarivanja (upitnici, testovi, crteži…) i   

razvojnih zadataka analizom rezultata,   

kroz odgojno- prikupljanjem informacija od   

obrazovni rad roditelja   
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Stvaranje uvjeta za Analiza liječničke  

odgojitelji, 

boravak djeteta s dokumentacije, konzultacije i 

 

svibanj, stručni tim 

posebnim upute odgojiteljima, 

lipanj, prema 

potrebama i neposredni uvidi u skupini, 

tijekom godine području 

teškoćama u individualni razgovori s  

djelovanja 

razvoju u skupini i roditeljima 

 

  

praćenje rasta i    

razvoja    

 

 

V.STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 

 

- 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 

 

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  

 

Kontinuirano 

 Kontinuirano 

 

 

 

   Permanentno stručno usavršavanje odgojitelja provesti će se u tri oblika. 

 

1.INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

- kontinuirano samoobrazovanje prema vlastitom   programu 

- poticati interes odgojitelja za neke od tema: pozitivna slika djeteta o sebi,    

odgoj za demokraciju, mali pedagoški projekti, refleksivni odgojitelj.. 

- Odgojitelji u planu individualnog usavršavanja izabrati će  temu i projekt koji će obraditi 

putem literature i u praksi, te je prezentirati na odgojiteljskom vijeću 

- Prenošenje informacija, spoznaja i iskustva stečenih putem individualnog plana i 

programa stručnog usavršavanja kroz praćenje tema 
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2.INTERESNI STRUČNI AKTIVI 

 

- odgojitelj će se prema sklonostima i interesima uključiti u rad i unapređivanje 

pojedinih segmenata odgojno-naobrazbenog rada 

- odgojitelj će se na temelju vlastitih sklonosti, interesa i sposobnosti uključiti u rad 

najmanje jednog interesnog aktiva: estetski, glazbeni, dramski, likovni .. na nivou 

objekta 

-  

3.STRUČNI AKTIVI I SEMINARI 

 

- upoznavanje s najnovijim dostignućima na unapređivanju odgojno-obrazovnog rada     

- pratiti rad stručnih skupova na temelju Kataloga stručnih skupova 2019/ 2020. godine 

i Azoo Osijek 

 

4.STRUČNO USAVRŠAVANJE U USTANOVI 

 

- provoditi će se na Odgojiteljskim vijećima , gdje će odgojitelji prezentirati teme i projekte 

koje su obradili individualno i one koje su slušali na stručnim aktivima i seminarima 

 

 

 

 

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.  

 

 

VREDNOVANJE PROGRAMA 

 

-Okruženje, ozračje,aktivnosti, vođenje, odnosi, komunikacija, uvjerenja, vrijednosti, 
ponašanja, sadržaji koji se djeci nude, pristupi djeci i radu predstavljaju područja o kojima će se 
zajednički promišljati i diskutirati te evaluirati postignutu razinu kvalitete i mogućnosti za njezino 
unapređivanje.  

-Proces ostvarivanja programa biti će posebno bilježen propisanom pedagoškom 
dokumentacijom, te foto i video zapisima.  

- Program predškole sastavni je dio rada vrtića te će kao takav biti vrednovan od strane svih 
sudionika u procesu: roditelja, voditelja, tima za kvalitetu, upravnog vijeća, društvene sredine. U 
tom smislu primjenjivati će se anketni upitnici, individualni razgovori, procjene tima za kvalitetu.  

-Praćenje i vrednovanje rada biti će sukladno zakonskim odrednicama omogućeno AZOO i 
MZOS, neposrednim uvidom, pisanim izvješćima i drugim traženim podacima. 
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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 

  

Individualna prorada stručne literature i periodike. 

Rad na temama od posebnog stručnog 

interesa:Odgojitelji u planu individualnog usavršavanja 

izabrati će  eko temu i eko projekt  koji će obraditi 

putem literature i u praksi, te je prezentirati na 

odgojiteljskom vijeću 

  Odgojitelji će se na temelju vlastitih sklonosti, interesa 

i sposobnosti uključiti u rad najmanje jednog interesnog 

aktiva: estetski, glazbeni, dramski, likovni .. na nivou 

objekta 

 

 

Kontinuirano  

Eksterni oblici 

stručnog usavršavanja 

Prisustvovanje stručnim skupovima, seminarima, 

predavanjima, seminarima, savjetovanjima prema 

godišnjem katalogu stručnog usavršavanja. 

Prema 

Katalogu ili 

pozivu  

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. 

8.  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 

 



46 

 

 

 

- provedba oglednog susreta s roditeljima 

- grupne refleksije na ogledne aktivnosti, analiza 

pisanih priprema i dogovori za daljnje unapređenje 

odgojne prakse 

 

Pedagoška praksa 

studenata 

 

 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  

 

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.  

 

VI. SURADNJA  S DRUŠTVENIM  ČIMBENICIMA 

  
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. 

  
 

USTANOVE  SADRŽAJ REALIZACIJA SUDIONICI 

 

 

 

 

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 
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Župni dvor 

 

 

 

 

 

 

-posjeta djece povodom Božića 

-upoznavanje sa Crkvom kao 

kulturno-umjetničkim 

spomenikom 

-nastup u crkvi 

 

 

-prosinac 

-lipanj 

 

 

 

 

 

 

-župnik 

-odgojitelji 

-ravnatelj 

 

 

 

 

Vatrogasna postaja 

 

 

 

 

-posjeta djece , upoznavanje sa 

djelatnošću zanimanja 

vatrogasac 

 

 

 

-travanj 

 

 

 

 

 

 

-odgojitelji 

-vatrogasci 

-ravnatelj 

 

 

 

 

 

Knjižnica i čitaonica 

 

-posjete knjižnici 

-zajedničke izložbe 

-zajedničke aktivnosti u 

Mjesecu knjige 

 

-tijekom godine 

 

-odgojitelji 

-ravnatelj 

-knjižničar 

-djeca 

 

Kazalište Virovitica 
 

-posjete kazališnim 

predstavama 

 

-studeni 

-veljača 

 

 

-ravnatelj 

-odgojitelji 

-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 

Virovitički list 

-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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Turistička zajednica 

grada Virovitice 

 

sudjelovanje u natječajima  za 

likovni rad djece vrtića 

 

 

tijekom godine 

 

Odgojitelji 

ravnatelj 

 

 

Dječji vrtići 

 

 

 

-posjete i druženja 

 

 

 

-tijekom godine 

 

 

 

Odgojitelji 

ravnatelj 

 

Turistička zajednica 

Općine 

 

 

Sudjelovanje na svim 

manifestacijama djece 

predškolskog uzrasta u 

organizaciji vrtića, i Turističke 

zajednice. 

 

 

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 

 

Pedagoški fakultet u 

Osijeku,Čakovcu i 

Zagrebu 

 

-omogućiti studentima uvid u 

odg. obr. rad u Dječjem vrtiću 

u vrijeme realizacije stručno 

pedagoške prakse 

 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

  

 

 

SMJERNICE ZA RAD: 

 

Sva događanja u kojima sudjeluju djeca proizlazit će iz kalendara događanja koji se temelji na 

planu i programu rada u skupini i timski dogovara na internim stručnim aktivima.  

 

Kulturna i javna djelatnost vrtića bit će usmjerena na obogaćenje života djeteta u vrtiću, 

otvaranje vrtića roditeljima i neposrednoj društvenoj sredini, prezentaciju iskustava i postignuća 

odgojne prakse. 

 

 

 

 

 

VIII. SURADNJA S RODITELJIMA   

 

Bitna zadaća: 

  
- Pružiti roditeljima svekoliku pomoć i podršku u roditeljstvu  

- Educirati roditelje o razvojnim potrebama djece   
- Osigurati pomoć i podršku u radu s djecom s posebnim potrebama, manjinama i djecom 
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u godini pred polazak u školu  

 

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./19; II/20. 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,web...) – tijekom godine 

 

2. Unapređivati individualnu suradnju s roditeljima 

- svakodnevni kontakti (blic informacije) – svakodnevno 

- upoznavajući razgovori s roditeljima novoupisane djece – VIII,IX/19. 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 

 

SMJERNICE ZA RAD: 

 

I nadalje poticati  suradničku interakciju odgajatelja i roditelja. Važno je da postoji dobra 

suradnja roditelja i odgajatelja, a osim toga da postoji i povjerenje, tolerancija, objektivnost i 

spremnost za uvažavanje osobnih i profesionalnih kompetencija , sve s ciljem dobrobiti djeteta. 
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VIII. VREDNOVANJE PROGRAMA 

 

      Svrha suvremeno koncipiranog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je osiguravanje 

optimalnih uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta kako bi u potpunosti razvilo 

sve svoje potencijale, svoje vještine, sposobnosti učenja i druge kapacitete, te kao kako bi razvilo 

dostojanstvo, samopoštovanje i samopouzdanje . 
 
           Za vrednovanje i samovrednovanje koristi se propisana pedagoška dokumentacija, te razni 

oblici dokumentiranja aktivnosti s djecom koje odgojitelji koriste s ciljem analize stanja odgojno-

obrazovne prakse, traženja primjerenijih i/ili drugačijih načina zadovoljavanja djetetovih 

razvojnih i drugih potreba te izgrađivanje zajedništva. 
 
          Vrednovanju programa pridonijet će raznolika dokumentacija koja će se prikupljati tijekom 

godine: plakati dječjih projekata, foto i video zapisi, dječji radovi, bilješke odgojitelja, mape 

odgojnih skupina, mape područja posebnog interesa i dr. Ovu dokumentaciju odgojitelji će 

koristiti na nekoliko načina: u radu s djecom kako bi im pružili prilike da promatraju i 

elaboriraju svoje prijašnje radnje, traže logičke poveznice, preispituju svoje hipoteze i 

valoriziraju ih, uspoređuju prijašnje radnje i aktualne te buduće postupke i na taj način kreiraju 

vlastite teorije o nečemu. 
 
         Dokumentacija će biti dostupna i roditeljima na roditeljskim kutićima te će im svakodnevno 

biti dostupna mapa područja posebnog interesa, projekata i slično. Na taj način roditelji će imati 

prilike, s jedne strane, steći iskustva o onom dijelu djetetova života koji im je nepoznat (jer ne 

dijele isti prostor i vrijeme dnevnog života i odrastanja djeteta), i s druge strane, upoznati se s 

načinima rada u vrtiću, važnim razvojnim aspektima i procesima izgradnje djetetovih 

kompetencija za život i učenje. 
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Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./ 2020.godinu razmatran je i prihvaćen 
na 18. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“  održanoj dana 10. listopada 2019. 
godine. 
 
 
KLASA:601-02/19-02/18 
URBROJ:2189/16-19-01 
Pitomača, 10. listopada 2019. 
 
 
 
 
 
Predsjednica Upravnog vijeća                                                                   Ravnatelj - odgojitelj 
 
------------------------------------- --------------------------------- 
         Branka Filipović                                                                                         Marija Jakelić 
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