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1.USTROJSTVO RADA 

  Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, 

njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u okviru 40-satnog radnog tjedna. 

Svi dijelovi procesa rada u vrtiću imaju zadatak osigurati zadovoljavanje svih potreba djece te 

poticanje cjelovitog razvoja i pripadnosti okruženju u kojem žive. 

 

1.1.Primarni program 

 Pedagoška godina 2022./2023.započela je s radom 01.rujna 2022.a završava 

31.kolovoza 2023.godine. 

Cjelodnevni 9-satni program traje od 6,30-15,30 sati. Svoju redovnu djelatnost vrtić će 

organizirati kroz rad u dvije odgojno-obrazovne skupine. 

ODGOJNA SKUPINA           BROJ DJECE BROJ ODGOJITELJA 

MJEŠOVITA JASLIČKA SKUPINA  
djeca od 1.do 3.godine života 
 

 
              12 

 
              2 

MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA 
djeca od 3 godine do polaska u školu 
 

 
              22 

 
              2 

UKUPNO               34               4 

 

 1.2. Djelatnici 

 Djelatnici u neposrednom radu 

     DJELATNIK STRUKA  STRUČNA SPREMA NAPOMENA 

1.Ružica Perković Odgojiteljica 

ravnateljica 

 

              VŠS neodređeno 

2.Marija Pavlović 

 

odgojiteljica 

 

               VŠS 

 

neodređeno 

 

3.Andrea Movrić odgojiteljica                VŠS 

 

određeno 

 

4. Nikolina Tonković Odgojitelj-pripravnik                VŠS određeno 

5. Ivana Borić Kuharica 

spremačica 

               SSS određeno 

6.Anamarija Milohnoja Pomoćnik za djecu s 

poteškoćama u razvoju 

               VŠS određeno 

 

Administrativno-knjigovodstvene poslove obavlja: 

Knjigovodstvene usluge, vl.Ruža Blažanin,Brinje. 
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Mandat Upravnog vijeća traje do 18.07.2026.godine u sastavu: 

Anita Smolčić (predsjednica UV), Danijela Dasović Vranić i Ana Fumić-predstavnici Osnivača, 

Marija Draženović, predstavnica roditelja i Antonija Ugarković ,predstavnica odgojitelja. 

1.3.Radno vrijeme 

Radno vrijeme vrtića je od 6,30 sati-15,30 sati što zadovoljava potrebe roditelja. 

Ustroj rada odgojitelja je fleksibilan, a u skladu je sa potrebama djece. Preklapanje odgojitelja iznosi 

do 2,5 sati: 1.odgojitelj: 6,30-12,00   2.odgojitelj: 10,00-15,30 

Ostali djelatnici: kuharica: 6,30-12,30,  spremačica: 16,00-18,00 

Tjedna struktura radnog vremena odgojitelja u okviru 40-satnog  radnog vremena: 

1.4.Godišnja struktura radnog vremena odgojitelja 

BROJ RADNIH DANA za obračun sati  250-30=220               220x 8 

=1760 

PROSJEČNI GODIŠNJI ODMOR               30       

BLAGDANI,subote, nedjelje             115       

UKUPNO             365                   1760,00 

NEPOSREDNI RAD   220 x 5,5                   1210,00 

PRIPREMA 
-tromjesečni plan, tjedni plan i vrednovanje, dnevni 
plan rada i zapažanja, dokumentacija o djeci, priprema 
prostora i materijala 
-estetsko oblikovanje prostora(uređenje garderobe, 

SDB,izrada didaktičkog materijala…) 

 
   220x 1,5 
 
 
 

 
                    330,00 

DNEVNI ODMOR  220 x 0,5                     110,00 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 
-odgojiteljska vijeća, 
 seminari,  
 -individualno 

 
       4sata 
       8 sati 
    54 sata 

 
 
                      66,00 

SURADNJA 
-s roditeljima 
a)roditeljski sastanci 
b)radionice 
c)individualni razgovori 

 
       6 sati 
      6  sati 
 
     24sata 

 
 
                      36,00 

OSTALO 
-sudjelovanje na manifestacijama izvan neposrednog 

rada-ostali poslovi 

 
      8 sati 

 
                        8,00  

UKUPNO                   1760,00 

 

1.5.Struktura 40-satnog radnog tjedna odgojno-obrazovnih djelatnika: 

                              VRSTA ZADUŽENJA   SATI TJEDNO 

1. Neposredni rad 27,5 

2. Priprema i praćenje,planiranje i programiranje,dokumentacija o djeci, 
Izvješća o radu,oblikovanje i strukturiranje prostora 

 
  7,5 

3. Stručno usavršavanje   1 

4. Suradnja s roditeljima i ostalima   1,5 

5. Dnevni odmor   2,5 

                           UKUPNO 40,00 



             

2.MATERIJALNI UVJETI RADA 

Uvjeti rada su jedan od važnih elemenata u ostvarivanju odgojno-obrazovnog procesa. 

Sukladno mogućnostima i trenutku u kojem živimo, ustanova će kontinuirano nastojati 

podizati kvalitetu uvjeta rada a sve u suradnji s nadležnim tijelima Općine. 

Pojačan rad na: 

1. Osiguranju materijalnih i tehničkih uvjeta koji doprinose sigurnom i stimulativnom 

boravku djece i zaposlenika 

-osigurati sav potreban materijal i sredstva za izvođenje redovnog programa 

-kontinuirano servisiranje i ispitivanje aparata i instalacija 

-zaključavanje unutarnjeg prostora i ulaznih vrata prema kućnom redu 

-omogućiti dopunu prostora za boravak djece specifičnim igračkama, sredstvima i 

pedagoški neoblikovanim materijalom 

-razmještajem i prilagođavanjem postojećeg namještaja učiniti prostor poticajnim za 

djecu  

-stvoriti uvjete za odlaganje i sortiranje otpada u vrtiću 

-osigurati potrebna sredstva za zaštitu-COVID-19 

2. Nabava opreme i sitnog inventara te unapređivanje uvjeta za sve skupine poslova 

prema financijskim mogućnostima 

2.1.Plan nabave dugotrajne imovine 

Razdoblje provođenja Predmet nabave Osobe odgovorne za 

narudžbu 

Listopad ormarić za prematanje ravnateljica 

Studeni,prosinac,siječanj dodatni didaktički materijal 

zbog povećanog broja djece 

Ravnateljica 

odgojitelj 

ožujak/travanj Perilica rublja ravnateljica 

tijekom godine nadopuna opreme u 

cjelokupnom prostoru vrtića 

u skladu sa potrebama djece 

i financijskim mogućnostima 

 

Ravnateljica 

svibanj/lipanj -klima uređaji ravnateljica 

 

2.2.Plan nabave opreme, didaktike, sitnog inventara i potrošnog materijala 

Razdoblje provođenja Predmet nabave Osobe odgovorne za 

narudžbu 

Rujan -likovni i didaktički materijal 

-uredski materijal 

-materijal i sredstva za 

čišćenje i održavanje 

ravnateljica 

odgojitelj 

spremačica 

Listopad Stručna literatura ravnateljica,odgojitelj 

Prosinac -likovni i didaktički materijal ravnateljica,odgojitelj, 



-uredski materijal 

-mat.i sred.za čišćenje i održ. 

spremačica 

Siječanj -sitni inventar ravnateljica, spremačica 

Veljača literatura ravnateljica,odgojitelj 

Lipanj  pedagoška dokumentacija ravnateljica 

 

2.3.Plan tekućeg i investicijskog održavanja  

Predmet rada Razdoblje provođenja Osobe zadužene za izvršenje 

Održavanje vanjskog prostora-

travnjak 

Rujan, travanj, svibanj, lipanj, 

srpanj, kolovoz 

ravnateljica 

Formiranje tematskih kutića listopad 

 

odgojitelj 

ravnateljica 

-Ispitivanje aparata za gašenje 

-Ispitivanje dimnjaka u 

kotlovnici 

-servis na peći -kotlovnica 

Rujan, listopad 

lipanj 

 

listopad 

ravnateljica 

Održavanje vanjskih igrala tijekom godine ravnateljica,odgojitelj, 

spremačica 

Unutarnje održavanje-popravci 

namještaja, otklanjanje manjih 

kvarova,ličenje 

 

tijekom godine 

ravnateljica,odgojitelj, 

spremačica 

             

2.4.Izvor sredstava 

Za realizirani opseg djelatnosti sredstva se osiguravaju: 

-iz Proračuna Općine Brinje i participacije roditelja 

-iz proračuna RH-sufinanciranje programa predškole 

             

3.NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 Njega i skrb za tjelesni rast i unapređenje zdravlja djeteta je osjetljivo područje rad su 

vrtiću posebno u odnosu na brigu za sigurnost i zdravlje svakog djeteta. To je i osnovni 

preduvjet za uspostavljanje odnosa povjerenja između roditelja i vrtića. Očuvanje i 

unapređenje postojećeg zdravlja djeteta, zadovoljavanje potreba, interesa i prava djeteta, 

osiguranje sigurnog i poticajnog okruženja, kretanje i boravak na otvorenom te kvalitetna 

prehrana dio su svakodnevnih zadaća svih zaposlenika vrtića. 

U cilju stvaranja optimalnih uvjeta za tjelesni razvoj i očuvanje zdravlja djece provodit će se 

mjere sigurnosti i zaštite: 

 -fizičke mjere zaštite (sigurno okruženje u kojem boravi dijete) 

 -mjere za očuvanje i unapređivanje djetetova zdravlja 

 -psihosocijalne mjere zaštite (sigurnost ozračja) 

 -aktivnosti samozaštite i samo-očuvanja djeteta.      

Zadaće, sadržaji i aktivnosti u odnosu na dijete:      6 



-prikupljanje i vođenje zdravstvene dokumentacije o djetetu (zdravstveni karton,           

evidencija bolesti, procijepljenost); 

 

-sadržaji i aktivnosti koji proistječu iz zdravstvenih potreba djeteta(prehrana, izmjena 

aktivnosti i odmora, tjelesne aktivnosti, boravak na zraku) sastavni su dio 

svakodnevnog rada s djetetom: 

-odgojno-obrazovne aktivnosti (Moje tijelo, Pravilna prehrana, Piramida prehrane, 

Mini bonton, životno-praktične i druge aktivnosti); 

-aktivnosti za učenje pravilnih postupaka za samozaštitu i samo-očuvanje djeteta. 

 

Zadaće, sadržaji i aktivnosti u odnosu na sve zaposlenike: 

-preventivno djelovanje na osiguranju higijenskih i zdravstvenih uvjeta:provedba  

higijene površine i prostora, pozitivno socio emocionalno ozračje; 

-redovita dezinfekcija igračaka i opreme; 

-provedba redovitih sanitarnih pregleda; 

-osposobljavanje za pružanje prve pomoći; 

-osposobljavanje za provedbu pravilnih postupaka u potencijalno opasnim 

situacijama, higijenski minimum, osposobljavanje za rad na siguran način. 

 

Zadaće, sadržaji i aktivnosti u odnosu na roditelje: 

 -prikupljanje podataka o zdravstvenom statusu djeteta; 

 -uključivanje roditelja u rad vrtića s ciljem poboljšanja kvalitete boravka u vrtiću. 

 

Zadaće, sadržaji i aktivnosti u odnosu na vanjske institucije i lokalnu zajednicu: 

 -zdravstvene ustanove: neposredna pomoć u situacijama povreda, pobola, provedba  

 odgojno-zdravstvenih aktivnosti; 

 -uzorkovanje hrane, mikrobiološko ispitivanje vode; 

 -revizija HACCP sustava za ispravno postupanje s hranom; 

 -redovita i po potrebi dezinsekcija i deratizacija. 

 

3.1. Oblici rada prema postavljenim zadaćama 

Snimanje početnog stanja: 

 -inicijalni intervju s roditeljima prilikom upisa djeteta u vrtić/jaslice, postupni prijem 

 te praćenje perioda prilagodbe djeteta; 

 -identifikacija individualnih specifičnosti i posebnih potreba djeteta u cilju prilagodbe  

 procesa njege, prehrane i odmora; 

Prilagodba: 

 -podržavanje postupne prilagodbe djeteta na novu sredinu i prevladavanje  

 separacijskog straha; 

 -razvijanje osjećaja prihvaćenosti, sigurnosti i važnosti djeteta;    

 -kvalitetna interakcija odgojitelj-dijete, odgojitelj-roditelj; 



 -stvaranje toplog socio-emocionalnog ozračja u sobama dnevnog boravka i u vrtiću. 

Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj: 

 -informiranje pri svakodnevnom dolasku, skrb o dnevnom ritmu djeteta, praćenje  

 psihofizičkog razvoja i zdravstvenog stanja; 

 -antropometrijska mjerenja; 

 -evidencija pobola i povreda, provjera zdravstvenog stanja djeteta nakon bolesti 

 (liječničke potvrde i ispričnice); 

 -zadovoljavanje djetetove potrebe za sigurnošću, nježnošću i ljubavlju; 

 -povećanje otpornosti organizma na klimatske promjene; 

 -zadovoljavanje djetetove prirodne potrebe za kretanjem: 

Skrb o dnevnom ritmu: 

 -izmjena aktivnosti i prilagođavanje dnevnog ritma uvažavajući aktualne potrebe  

 djeteta (prehrana, odmor, planiranje rasporeda aktivnosti, izmjena statičkih i  

 dinamičkih aktivnosti). 

Odgojno-zdravstveni programi: 

-osamostaljivanje djeteta u aktivnostima očuvanja zdravlja (higijena ruku, zubi,tijela, 

pravilni postupci pri kašljanju, brisanju nosa); 

-održavanje samostalnosti djeteta, slobode izbora i uključenosti u situacijama njege,  

prehrane i odmora; 

-stjecanje zdravih navika (zdrava hrana, dovoljan unos tekućine, kretanje, odmor); 

-sudjelovanje u različitim tjelesnim aktivnostima i sportskim manifestacijama; 

-posjete zdravstvenim ustanovama: stomatološka i liječnička ordinacija, ljekarna i sl. 

Prehrana: 

 -razvijane zdravih prehrambenih navika i usvajanje pozitivnih stavova o očuvanju i  

 unapređenju zdravlja i usvajanje zdravog načina života; 

 -osiguranje broja kvalitetnih obroka, estetike jela i stola te atmosfere blagovanja; 

 -osiguranje adekvatne prehrane za djecu s posebnim prehrambenim potrebama; 

 -edukacija radnika za suvremeni pristup u obradi namirnica. 

Sigurnost i zaštita: 

 -organiziranje sustava prevencije i zaštite djeteta kroz Sigurnosno-zaštitni i 

 preventivni program kojem je cilj osigurati maksimalnu sigurnost djece i odraslih  

 osoba u njegovu unutarnjem i vanjskom prostoru, utvrditi protokole djelovanja u  

 mogućim rizičnim situacijama i podijeliti odgovornosti svih zaposlenika u otklanjanju 

 mogućih opasnosti; 

 -raznovrsne igre i aktivnosti na temu sigurnosti i zaštite; 

 -suradnja s policijom: sigurnost u prometu i opasnosti uporabe eksplozivnih naprava 

 (petarde, baklje, prskalice, šibice, upaljači i sl.) 

 -suradnja s DUZS-kroz provođenje aktivnosti o opasnostima u okruženju i pravilnim  

 postupcima( požari, potresi, odnos s neznancima i druge aktivnosti). 
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4.ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 Odgojno-obrazovni rad organizira se u skladu s načelima Nacionalnog kurikuluma za 

rani i predškolski odgoj i obrazovanje a načelo na koji je stavljen naglasak prilikom 

organiziranja odgojno-obrazovnog rada je fleksibilnost. Fleksibilnost omogućuje 

prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih i na taj 

način omogućuje izražavanje prijedloga, inicijativa i sugestije djece i odraslih. 

 

4.1. OPĆI CILJ I ZADAĆE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

 Opći cilj odgojno-obrazovnog rada i ove pedagoške godine biti će planiranje, 

provođenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa sukladno humanističkom, razvojnom 

i integriranom pristupu uz zadovoljavanje prava i potreba svih sudionika odgojno-

obrazovnog procesa. 

Iz općeg cilja odgojno-obrazovnog rada za ovu pedagošku godinu proizlaze sljedeće opće 

zadaće: 

-promišljanje, planiranje, provođenje i vrednovanje suvremenih teorijskih postavki u 

odgojno-obrazovnom radu s djecom; 

-stvaranje razvojno-poticajnog okruženja koje promiče prava djeteta, zadovoljava i uvažava 

potrebe djeteta te potiče stvaralaštvo, kreativnost, aktivno i stvaralačko učenje; 

-poticanje unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini uz pravovremeno zadovoljavanje 

dječjih prava i potreba; 

-unaprjeđivanje rada s djecom s poteškoćama u razvoju s posebnim naglaskom na razvoj i 

učenje svih uključenih subjekata( odgojitelji, roditelji,vanjski stručni suradnici), a sve zbog 

stvaranja promišljenog poticajnog okruženja za zadovoljavanje individualnih potreba djece; 

-unapređivanje suradnje i razvoj partnerstva s roditeljima zbog stvaranja zajedničkog sustava 

za podršku rastu i razvoju djece u izvanobiteljskom okruženju. 

 

4.2. PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA 

 Programi rada usklađeni su s Nacionalnim kurikulumom za rani odgoj i obrazovanje. 

Programi koji se provode: 

-Redoviti  devetosatni program 

-Program javnih potreba-program predškole 

 

REDOVITI DEVETOSATNI PROGRAM 

Globalni cilj:zadovoljiti interese i potrebe djece razvijajući kompetencije potrebne za 

cjeloživotno učenje. 

Strategije rada: 

-prepoznavati potrebe i interese djece i osigurati im da vlastite aktivnosti razvijaju u 

smjeru koji je za njih svrhovit nudeći djeci poticajno prostorno i materijalno okruženje 

-sustavno prikupljanje dokumentacije koja omogućuje promatranje i bolje 

razumijevanje djeteta 
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-korištenje dokumentacije za podržavanje procesa odgoja i učenja usmjeravajući se 

na prostorni i materijalni kontekst provođenjem zajedničkih refleksija 

Način unaprjeđenja: 

 -Timska( zajednička) promišljanja i evaluacije 

 -Uključivanje  roditelja i lokalne zajednice u rad 

 

Kreiranje primjerenog prostorno-materijalnog i socijalnog konteksta 

Cilj: podržavanje djetetova učenja i razvoja 

KONTINUIRANO STVARANJE STIMULATIVNOG OKRUŽENJA KOJE PROMOVIRA MOGUĆNOSTI 

POSTUPNOG STJECANJA RALIČITIH ZNANJA 

STRATEGIJA DJELOVANJA VRIJEME AKTIVNOSTI NOSITELJI 

Utvrđivanje inicijalnog 

stanja prostorno-

materijalnog i socijalnog 

konteksta u svim odgojnim 

skupinama 

Listopad 2022. 

Primjena protokola za 

utvrđivanje standarda 

kvalitete  stvaranja 

stimulativnog 

okruženja 

Odgojitelji 

Refleksija odgojitelja u cilju 

podržavanja djetetova 

učenja i razvoja 

Kontinuirano Analiza protokola Odgojitelji 

 Timski sastanci planiranja, 

programiranja i 

vrjednovanja 

Kontinuirano 
Definiranje smjernica 

unaprjeđenja. 

 

Zajedničke igraonice 

djece, odgojitelja i 

roditelja 

Odgojitelji 

Podržavanje aktivnog 

sudjelovanja roditelja u 

zajedničkim aktivnostima s 

djecom 

Kontinuirano Odgojitelji,roditelji 

Finalni evaluacijski upitnik za 

odgojitelje za samoprocjenu 

kvalitete 

Svibanj 2023. 
Ispunjavanje 

evaluacijskog upitnika 
Odgojitelji 

NAČIN VREDNOVANJA 

Procjena uspješnosti kreiranja stimulativnog okruženja  

primjenom protokola s definiranim standardima kvalitete. 

Pedagoško-instruktivni uvidi u rad, zajedničke refleksije. 

Primjena različitih oblika dokumentiranja (foto i video zapisi, 

protokoli praćenja,  inicijalni i finalni evaluacijski upitnici za 

odgojitelje). Analiza upitnika za odgojitelj . 



OČEKIVANI REZULTATI 

Kvalitetno prostorno-materijalno okruženje koje potiče 

autonomiju djece i samoorganizaciju njihovih aktivnosti te 

potiče različite, poželjne oblike socijalnog grupiranja djece 

Odgojitelji podržavaju suradničko učenje djece kroz različite 

strategije podrške. 

 

 

Sustavno dokumentiranje procesa učenja djece 

 

Cilj: bolje razumijevanje djeteta, njegove prirode učenja, podržavanja inicijative i autonomije 

učenja 

SUSTAVNIM DOKUMENTIRANJEM   POSTIĆI CJELOVITIJI UVID U PROCESE UČENJA DJECE 

STRATEGIJA DJELOVANJA VRIJEME AKTIVNOSTI NOSITELJI 

Inicijalno utvrđivanje 

najčešće primjenjivanih 

„alata za promatranje“ 

procesa učenja djece 

Listopad 2022. 

Primjena protokola za 

utvrđivanje standarda 

kvalitete  dokumentiranja 

procesa učenja djece 

Odgojitelji 

Zajednička refleksija 

odgojitelja u cilju boljeg 

razumijevanja i kvalitetnije 

podrške procesu učenja 

Kontinuirano 

Analiza protokola. 

Definiranje smjernica 

unapređivanja 

načina dok. (slike, crteži, 

ekspresije glazbom i 

pokretom, gestom, 

konstrukcije, 

trodimenzionalne 

ekspresije djece, pisani 

uradci).Bilježenje 

specifičnih interesa i 

razvojnog napretka svakog 

djeteta. 

 Timski sastanci planiranja, 

programiranja i 

vrjednovanja 

Kontinuirano 

Primjena prikupljene 

dokumentacije za 

osmišljavanje primjerenih 

intervencija 

Kontinuirano 

Samorefleksija odgojitelja 

uvidom  u kvalitetu 

vlastitog poučavanja 

Kontinuirano 

Korištenje dokumentacije u 

razmjeni informacija s 

roditeljima 

Kontinuirano 



Finalni evaluacijski upitnik 

za odgojitelje za 

samoprocjenu kvalitete 

Lipanj 2023. 
Ispunjavanje evaluacijskog 

upitnika. 

Odgojitelji 

 

 

 

NAČINI  VREDNOVANJA 

Procjena razine  uspješnosti primjene „alata za promatranje“ 

učenja djece  prema definiranim standardima kvalitete. 

Pedagoško-instruktivni uvidi u rad, zajedničke refleksije i 

samorefleksije. Primjena i analiza različitih oblika 

dokumentiranja procesa učenja djece (foto i video zapisi, 

protokoli praćenja postignuća djece u projektnom modelu 

rada,  slike, crteži, ekspresije glazbom i pokretom, gestom, 

konstrukcije, trodimenzionalne ekspresije djece, pisani uradci, 

inicijalni i finalni evaluacijski upitnici za odgojitelje). Analiza 

upitnika za odgojitelje  tijekom pedagoške godine. 

OČEKIVANI REZULTATI 

Odgojitelji sustavno dokumentiraju proces učenja djece: 

 prate i bilježe specifične interese i razvojni napredak  

 bolje razumiju prirodu učenja 

 podržavaju inicijativu i autonomiju 

 kontinuirano osmišljavaju primjerene intervencije 

            

            

U skladu s Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci predškolske 

dobi u dječjem vrtiću( NN, 83/2001) vodimo sljedeću pedagošku dokumentaciju: 

 -Matičnu knjigu djece 

 -Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine 

 -Imenik djece 

 -Ljetopis dječjeg vrtića 

 -Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada 

 -Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada 

 -Individualni plan i program stručnog usavršavanja 

 -Knjiga zapisnika 

PROGRAM PREDŠKOLE 

Globalni cilj:stvaranje uvjeta za što kvalitetniji razvoj psihofizičke spremnosti djeteta za 

polazak u školu. 

Zadaće: 

-razvoj samostalnosti djece u godini pred školu 

-jačanje emocionalne stabilnosti 

-razvijanje socioemocionalne kompetencije i komunikacijskih vještina   12 



-bogaćenje djetetovih iskustava novim spoznajama 

-razvoj intelektualnih sposobnost,razvoj vještina za uvažavanje različitosti i tolerancije 

Način provedbe: 

-pripreme radnih materijala,poticanje razvoja interesa za čitanje i pisanje 

-uključivanje djece u aktivnosti i događanja u okviru redovnog programa-predstave, 

posjeti,izložbe 

-završna procjena spremnosti djeteta za školu 

4.3. UNAPRJEĐIVANJE PERIODA PRILAGODBE DJECE 

Cilj: pravovremena i učinkovita priprema za dolazak nove djece u jaslice i vrtić, ublažavanje 

teškoća odvajanja i olakšavanje prilagodbe djeteta i roditelja na novu sredinu. 

 

STRATEGIJE DJELOVANJA 

U odnosu na dijete: 

Razvijanje djetetovog osjećaja sigurnosti, povjerenja i prihvaćenosti 

stvaranjem tople socio-emocionalne klime i poticajne materijalne 

sredine. Provođenje postupne prilagodbe djeteta na novu sredinu i 

prevladavanje separacijskog straha boravkom roditelja u skupini. 

Poticanje djece na suosjećanje i razumijevanje potreba nove djece u 

skupini, podržavanje vršnjačkog pomaganja novoupisanoj djeci. 

U odnosu na 

odgojitelje i druge 

djelatnike 

Informiranje odgojitelja o razvojnim specifičnostima i individualnim 

potrebama svakog djeteta. Pravovremena i sveobuhvatna 

pripremljenost za prihvat nove djece. Osjetljivost za djetetove 

potrebe, prepoznavanje i primjereno reagiranje na djetetove 

potrebe. 

U odnosu na roditelje 

Stvaranje međusobnog povjerenja i sigurnosti kroz pružanje 

informacija, primjerenu komunikaciju i boravak roditelja u skupini. 

Senzibiliziranje roditelja za važnost dobre suradnje s odgojiteljima 

kako bi se olakšao period prilagodbe, uskladili odgojni postupci i 

unaprijedio djetetov razvoj. 

 

 

AKTIVNOSTI VRIJEME NOSITELJ 

1. Pripreme roditelja i odgojitelja: inicijalni razgovori s 

roditeljima, informativni materijali za roditelje, radni 

dogovori odgojitelja  o načinu i tijeku prilagodbe, priprema 

prostora i materijala, roditeljski sastanak 

2. Prilagodba organizacije: dolazak djece prema unaprijed 

dogovorenom rasporedu adaptacije, kraći boravak djece s 

postupnim produžavanjem, aktivno sudjelovanje roditelja 

u procesu prilagodbe (uključivanje u igru s ostalom 

djecom), produženi zajednički rad odgojiteljica, 

savjetodavni s roditeljima po potrebi 

 

rujan 2022., 

lipanj 2023. 

 

 

 

 

rujan 2022. 

 

 

 

 odgojitelji 

 

 

roditelji, 

odgojitelji 

 

 

 

odgojitelji 



3. Aktivno uključivanje djece u proces prilagodbe kroz 

poticanje djece na suosjećanje i razumijevanje potreba 

nove djece u skupini, podržavanje vršnjačkog pomaganja 

novoupisanoj djeci. 

4. Praćenje i procjenjivanje: svakodnevna zapažanja 

odgojitelja, završna evaluacija 

 

 

rujan, 

listopad 

2022. 

 

odgojitelj, 

 

roditelji 

4.4. SKRB ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

CILJ: timsko planiranje primjerenih postupaka za ublažavanje ili uklanjanje ometajućih 

čimbenika psihofizičkog razvoja, te praćenje napretka djece.  

STRATEGIJE DJELOVANJA 

U odnosu na dijete: 

Cjelovito sagledavanje djeteta (jake i slabe strane). Osnaživanje 

djetetovih unutarnjih potencijala i podržavanje njegovog aktivnog 

sudjelovanja u individualiziranom tretmanu. Pružanje 

psihosocijalne podrške djetetu kroz prihvaćanje i uvažavanje 

različitosti. 

U odnosu na 

odgojitelje i druge 

djelatnike: 

Edukacija odgojitelja za prepoznavanje i objektivno procjenjivanje 

posebnih potreba djece. Unaprjeđivanje suradnje odgojitelja, 

roditelja i stručnog tima na pronalaženju primjerenih odgojnih 

postupaka i provedbi individualiziranih programa. Praćenje 

napretka  i revidiranje individualiziranih programa djece. 

U odnosu na roditelje: 

Senzibiliziranje roditelja o važnosti otvorene suradnje na 

prepoznavanju posebnih potreba i individualiziranog tretmana 

djeteta. Savjetodavni rad s roditeljima o problematici zdravlja, 

psihofizičkog razvoja i odgoja djeteta. Upućivanje roditelja na 

važnost pravovremene i dosljedne primjene terapijskih postupaka 

po preporuci stručnjaka. 

AKTIVNOSTI VRIJEME NOSITELJ 

1. I dalje praćenjem reakcija i interakcija djece u skupini, te 

razgovorom s roditeljima i odgojiteljima. 

 

2. Opservacija djeteta u skupini i individualno.  

 

3. Izrada individualiziranih programa i njihovo revidiranje 

tijekom godine, izrada vrtićkog mišljenja 

 

4. Individualni rad s djetetom uz primjenu raznovrsnih 

postupaka i metoda 

5.Suradnja sa udrugom „Postojim“ 

6. Upućivanje djece u vanjske ustanove na specijalističku 

obradu, terapiju i praćenje. 

rujan 2022., 

tijekom 

godine 

kontinuirano 

kontinuirano

kontinuirano 

 

 

 

 

 

o potrebi 

  

 

 

 

Odgojitelji 

 

asistent 

 

 

 

 

 

 



NAČINI 

VREDNOVANJA 

Uvidi u medicinsku dokumentaciju, 

psihodijagnostička i logopedska 

sredstva. Protokoli i skale procjene, 

upitnici za odgojiteljice i roditelje, 

liste praćenja, individualizirani plan 

i program rada, individualni dosje 

djeteta. 

kontinuirano odgojitelji, 

roditelji 

OČEKIVANI 

REZULTATI 

Pravovremeno uočavanje posebnih potreba kod novoupisane djece. 

Uspješnost primjene individualiziranih razvojnih programa. Pojačana 

suradnja odgojiteljica i roditelja na identifikaciji posebnih potreba i 

primjerenom tretmanu istih. Jačanje kompetencija odgojitelja i 

drugih odraslih osoba koji su u svakodnevnoj interakciji s djecom s 

posebnim potrebama. 

 

NAČINI 

VREDNOVANJA 

-kroz dječje radove 

-dječje izjave i anegdotske bilješke 

-fotografski zapisi 
kontinuirano 

odgojitelji, 

roditelji 

OČEKIVANI 

REZULTATI 

Podizanje roditeljske svijesti o opasnostima u prometu prilikom 

prevoženja djece, samostalnog kretanja, vožnje na biciklu isl. 

Pripremljenost djece na samostalno kretanje prometnicama u smislu 

prepoznavanja znakova, mjesta za prijelaz ulice isl. 

Senzibilizirati djecu za samozaštitu u prijevozu automobilom. 

           

Tijekom cijele pedagoške godine obilježavati će se blagdani i proslave, organizirati izleti i 

posjete ukoliko nam to dopuste epidemiološke mjere. 

 

RUJAN I LISTOPAD 

 -Hrvatski olimpijski dan-10.09. 

 -Prvi dan jeseni-23.09. 

 -Dan policije-29.09. 

 -Dječji tjedan 

 -Dani kruha-Dani zahvalnosti za plodove zemlje 

 -Dan jabuka 

 -Mjesec knjige 

 -Dan štednje 

STUDENI 

 -Svi Sveti-Dušni dan-01.i 02.11. 

 -Dan sjećanja na Vukovar-18.11. 

 -Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom 19.11. 
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PROSINAC, SIJEČANJ 

 -Došašće ili Advent 

 -Sveti Nikola-06.12. 

 -Sveta Lucija-13.12. 

 -Prvi dan zime-21.12. 

 -Badnjak-24.12. 

 -Božić-25.12. 

 -zimske radosti 

OŽUJAK, TRAVANJ 

 -Dan žena-08.03. 

 -Dan očeva-19.03. 

 -Prvi Dan proljeća-21.03. 

 -Svjetski Dan voda 22.03. 

 -Uskrs-09.04. 

 -Dan planeta Zemlje-22.04. 

SVIBANJ, LIPANJ 

 -Majčin dan 

 -Dan vrtića, završna priredba 

 -Prvi Dan ljeta 

 -cjelodnevni izlet 

 -Olimpijada dječjih vrtića LSŽ 

 

            

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

  U stručnom usavršavanu potrebno je naglasiti važnost osposobljavanja odgajatelja i 

drugih stručnih suradnika za istraživanje i aktivno promišljanje odgojno-obrazovne prakse i 

dijeljenje iskustava sa odgojiteljima, sustručnjacima i roditeljima.  

  Kontinuirano se istražuje i unaprjeđuje praksa stručnih djelatnika vrtića, u smjeru 

razvoja refleksivne prakse. Bitna zadaća je jačanje aktivnog promišljanja, rad na projektu i 

vještine dokumentiranja odgojitelja. 

  Stručno usavršavanje stručnih djelatnika organizira se kroz sljedeće oblike: 

 individualno: prema programu stručnog usavršavanja  

 u vrtiću:  stručni aktivi, radionice, samorefleksije i refleksije, timska planiranja, 

radni dogovori, radne skupine 

 izvan vrtića: stručni skupovi za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje 
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Individualno stručno usavršavanje 

Teme bira svaka odgojiteljica za sebe, prema osobnom interesu, preko stručne literature i 

stručnih časopisa i edukativnih TV emisija.       

  

Plan rada odgojiteljskog vijeća 

OBLIK USAVRŠAVANJA SADRŽAJ RADA VRIJEME NOSITELJ 

Odgojiteljska vijeća 

Usvajanje godišnjeg izvješća 

o ostvarivanju plana i 

programa rada za 

ped.god.2021./2022. 

-Usvajanje individualnih 

programa stručnog 

usavršavanja 

-Usvajanja programa rada 

odgojitelja-pripravnika 

 

 

Kolovoz 2022. Ravnateljica 

Razmatranje i donošenje 

godišnjeg plana i programa 

za ped.god.2022./2023. 

 

Razmatranje i donošenje 

kurikuluma vrtića za period 

od 2022-2027 

Rujan 2022. Ravnateljica 

Plan zajedničkih aktivnosti i 

kulturne i javne djelatnosti 

Teme prema potrebama i 

aktualnim zbivanjima 

Tijekom 

pedagoške 

godine 

Odgojitelji, 

ravnateljica 
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6.SURADNJA S RODITELJIMA 

 S obzirom na činjenicu da su obiteljsko i vrtićko okruženje najutjecajniji kontekst u 

kojem se pojavljuje razvoj i učenje u ranom djetinjstvu, osnovni cilj unapređivanja suradnje s 

roditeljima bit će usmjeren na otvaranje vrtića prema vrijednostima lokalne zajednice i 

prihvaćanje obitelji, s njenim autentičnim vrijednostima, kao partnera u odgoju i 

obrazovanju. 

 Bitna zadaća u suradnji s roditeljima ističe se u viziji vrtića kako roditelje sagledavamo 

kao sukreatore odgojno-obrazovnog procesa, a time stvaramo preduvjete za razvoj 

roditeljskih kompetencija a sve na dobrobit djece. Unapređivanjem suradnje s roditeljima 

raste kvaliteta rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi što se reflektira na sve dionike odgojno 

obrazovnog procesa, prije svega na dijete koje može razvijati svoje prirodne potencijale za 

rast, razvoj i učenje. Svi dionici zajedničkim nastojanjima stvaraju kontekst za rast, razvoj i 

učenje djece.  

SADRŽAJI I AKTIVNOSTI U ODNOSU 
NA DIJETE 

 
-inicijalni razgovor i dogovor s roditeljima o načinu 
uključivanja djeteta u vrtić; 
-upoznavanje o načinu odgajanja djeteta u roditeljskom 
domu( sukladnost/razlike u odgojnim stilovima u 
odnosu vrtić-obitelj); 
-proces prilagodbe na vrtić: pomoć u procesu 
prilagodbe, reduciranje separacijskog straha, omogućiti 
postupnu prilagodbu i zajednički boravak roditelja i 
djeteta u skupini; 
-spoznavanje roditeljske uloge u podupiranju interesa i 
sposobnosti djeteta; 
-sudjelovanje u planiranju odgojno-obrazovnog rada u 
interesu djeteta 
 

SADRŽAJ I AKTIVNOSTI U ODNOSU 
NA ODGOJITELJE 

-poznavanje teorije te povezivanje teorije i prakse 
(pedagogija djece rane i predškolske dobi, pedagogija, 
razvojna psihologija, psihologija dječje igre, metodika 
rada s djecom i roditeljima): 
-razmjena informacija o rastu i razvoju djeteta; 
-pomoć roditeljima pri prijelazu iz roditeljskog u vrtićko 
okruženje; 
-uspostavljanje česte interakcije, otvorene i iskrene 
dvosmjerne komunikacije (roditelj-odgojitelj); 
-uvažavanje i razumijevanje znanja, vještina i stavova 
roditelja; 
-postizanje međusobne suglasnosti u odnosu na 
odgojne ciljeve za dijete; 
-poduzimanje inicijative i motiviranje roditelja na 
aktivno sudjelovanje u životu i radu skupine  



SADRŽAJ I AKTIVNOSTI U ODNOSU 
NA RODITELJE 

-otvorena, obostrana i iskrena razmjena informacija o 

razvoju i napredovanju djeteta; 
-pomoći roditelju u jačanju roditeljskih kompetencija i 
osposobljavanju za odgovorno roditeljstvo unutar 
obitelji; 
-odazivanje i prisustvovanje roditeljskim sastancima; 
-uključivanje roditelja u aktivnosti s djecom i 
odgojiteljima u skladu sa njihovim mogućnostima 
-razmatranje i donošenje zajedničkih odlukao 
strategijama u rješavanju razvojnih problema djeteta; 
-sudjelovanje u donošenju odluka vezanih za rad vrtića 
i odlučivanje o odgojnim ciljevima u interesu djeteta; 
 

 

7.SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA  

Suradnja sa stručnim institucijama  
-Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
-Agencija za odgoj i obrazovanje 
-Općina Brinje 
-Ličko-senjska županija 
 

Suradnja sa odgojno-obrazovnim 
ustanovama , društvima, 
strukovnim udrugama i kulturnim 
ustanovama 

 
-Dječji vrtići „Ciciban“Otočac, „Travica“ Senj, 
„Pahuljica“Gospić, „Slapić“Korenica 
-Osnovna škola „Luka Perković“Brinje 
-župni ured UBDM 
-DVD-Brinje 
-Sportska zajednica LSŽ 
-Pekarna „Ugarković“ 
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8.VREDNOVANJE PROGRAMA 

Kvaliteta sustava predškolskog odgoja i obrazovanja određuje se kao rezultat 

djelovanja niz subjektivnih i objektivnih čimbenika koji u sinergiji omogućuju uspješno 

zadovoljavanje potreba svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u ozračju prijateljskih i 

suradničkih odnosa uz stalnu tendenciju rasta. Predodžba vrtića kao zajednice subjekata koji 

uče, koji su stalni istraživači, zahtjeva kontinuirano vrednovanje usmjereno na istraživanje, 

razumijevanje i usavršavanje odgojno-obrazovne prakse. 

Smatramo da je vrednovanje, i vanjsko i unutarnje, nezaobilazan dio odgojno-

obrazovnog procesa, no posebno bismo se fokusirali na osnaživanje ustanova i svih njihovih 

članova, na osvješćivanje važnosti i nužnosti unutarnjeg vrednovanja, jer upravo je to put 

prema mijenjanju pojedinca i cijele ustanove na bolje. Vrednovanje i samovrednovanje su 

nužni procesi sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja kvalitete rada 

ustanove.  

Jedan od kriterija vrednovanja i samovrednovanja sustava ranog i predškolskog 

obrazovanja, odnosno dječjih vrtića, treba ići u smjeru istraživanja, praćenja i osvješćivanja 

te stalnog inoviranja postojeće prakse, radi unapređivanja dječjih vrtića i njihove 

transformacije u zajednice koje uče.  

Kvalitetnim samovrednovanjem svih čimbenika odgojno-obrazovnog procesa (ravnatelji, 

stručni djelatnici, djeca, roditelji, čimbenici lokalne zajednice) značajno bi se unaprijedila 

odgojno-obrazovna praksa u dječjim vrtićima. 

Poticanjem samovrednovanja djece u svim odgojno-obrazovnim situacijama 

omogućili bi djeci osvješćivanje svojih djelotvornih/nedjelotvornih ponašanja i preuzimanje 

odgovornosti za vlastite izbore od najranije dobi. 

Kontinuirano se odvija rad u kojem odgojitelji razvijaju refleksivne vještine kako bi bili 

kompetentni za provođenje samorefleksija i refleksija na rad. 
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9.GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA 

PLANIRANJE VRIJEME 
REALIZACIJE 

 -izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića za pedagošku  
    godinu 2022./23. 
-izrada vrtićkog kurikuluma 
 -izrada Godišnjeg plana i programa  rada ravnatelja za ped. 
   godinu 2022/23. 
  -vršiti analizu rada i postignuća u pedagoškoj godini 
 -izrada Godišnjeg izvješća o radu 
 -izrada plana i organiziranje Programa predškole 
 -upis nove djece, priprema i vođenje roditeljskih sastanaka  
novoupisane djece i djece obuhvaćene programom    
predškole 
  -poslovi oko povećanja opsega poslova u vrtiću 
 -izrada programa i provođenje svih radnji vezanih uz početak rada     
poludnevnog boravka djece u vrtiću 
 -poslovi oko upošljavanja odgojitelja 
 

 
-rujan 
-rujan 
-rujan 
-tijekom 
godine 
-srpanj 
-rujan 
 
-srpanj,rujan 
 
-rujan 
 

USTROJSTVO RADA 
   -provoditi planirano ustrojstvo u godišnjem planu  i programu ustanove 
-organizacija neposrednog rada s djecom 
-raspored djelatnika u slučaju potrebe za zamjenom odsutnog djelatnika 
-pripremanje materijala i sazivanje sjednica Upravnog vijeća te podnošenje 
Izvješća o realizaciji 
-praćenje rada tehničkog i administrativnog osoblja 
-kontrolirati nabavu svih potrošnih sredstava 
-redovita suradnja sa udrugom „Postojim“-logopedi 
 

 
 
 
 
tijekom 
godine 

MATERIJALNI UVJETI 
-osigurati najnužnije investicijsko održavanje objekta uz procjenu 
prioriteta,te tekuće održavanje sredstava i opreme za rad 
-provesti sve potrebne radnje vezane uz planiranje i investicije 
-osigurati potrebno servisiranje alata i aparata 
-pratiti, nadzirati i sudjelovati u izvođenju radova 
-pravovremeno predložiti Općinskom vijeću potrebu za sredstvima iz 
proračuna:-radi osiguranja redovitih plaća za djelatnike 
                  -za investicijska i adaptacijska ulaganja 
                  -za nabavku opreme i didaktičkog materijala 
 

 
 
tijekom 
pedagoške 
godine 
 
listopad 

ADMINISTRATIVNO-UPRAVNI POSLOVI 
       -sklapanje ugovora o pružanju usluga vrtića s roditeljima 
       -sklapanje ugovora s dobavljačima 
       -izrada plana korištenja godišnjeg odmora 
      -izdavanje rješenja o korištenju godišnjeg odmora 
      -izdavanje rješenja o ostalim primanjima(pomoći…) 

 
rujan 
tijekom 
godine 
lipanj 
 



      -vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika 
      -donositi odluke iz djelokruga rada 

 
tijekom 
godine 

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 
 -izrada prijedloga Financijskog plana dječjeg vrtića  
  „Tratinčica“za 2023.s projekcijama za 2024.i 2025. 
  -izrada plana nabave za 2023. 
 -izrada polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvješća 
 -kontrola narudžbenica, dostavnica i računa 
 -dostava računa u knjigovodstvo i odobravanje isplata 
-ispunjavanje izjave te upitnika o fiskalnoj odgovornosti 

 
listopad 
 
tijekom 
pedagoške 
godine 
siječanj 
veljača 

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 
-konstantno praćenje novosti u odgojnom procesu 
-pomoć odgojiteljima u vođenju pedagoške dokumentacije 
-praćenje suradnje s roditeljima  
-sudjelovanje u oblikovanju prostora  
-sudjelovanje u pripremama proslava za obilježavanje blagdana 
-organizacija izleta i posjeta 
-sudjelovati u neposrednom radu skupine 

 
 
 
tijekom 
godine 

STRUČNO USAVRŠAVANJE  
-prisustvovanje stručnim skupovima prema godišnjem planu 
-upućivanje odgojitelja na seminare i radionice u skladu sa potrebama 
ustanove i afinitetima odgojitelja 
-organiziranje stručnog usavršavanja za sve odgojitelje dovođenjem 
predavača u ustanovu 
-pripremanje i održavanje Odgojiteljskog vijeća 
-suradnja sa stručnim suradnikom u odabiru tema  
-organizacija stručnih radionica i seminara( angažiranje vanjskih suradnika) 
____________________________________________________________ 
SURADNJA 
-ostvarivanje i unapređivanje suradnje s roditeljima 
-sudjelovanje na roditeljskim sastancima 
-suradnja s Načelnikom i Općinskim vijećem 
-suradnja sa Uredom državne uprave i županijskim odjelom za školstvo      
-suradnja sa nadležnim inspekcijskim službama 
-suradnja s javnim ustanovama, poduzećima i udrugama u mjestu 
-suradnja sa školom i vrtićima u županiji  
-suradnja sa sindikatom 
-suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 
-suradnja sa Agencijom za odgoj i obrazovanje 
-suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 
-suradnja s Domom zdravlja u Brinju 
-suradnja s Policijskom postajom Otočac 
-suradnja sa Crvenim križem 
 

 
 
 
 
tijekom 
godine 
 
 
 
__________ 
 
 
 
 tijekom 
godine 
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