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NAŠA MISIJA
Dječji vrtić „Tratinčica“je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na
području Općine Brinje. U suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom svako dijete
pripremiti za odgovoran život u slobodnoj zajednici u duhu razumijevanja, mira,
ravnopravnosti i prijateljstva.

NAŠA VIZIJA
Provoditi odgoj i obrazovanje te njegu i skrb za sigurnost djece rane i predškolske
dobi temeljene na poštovanju svakog djeteta. Omogućiti svakom djetetu da se razvija u
skladu sa svojim sposobnostima pritom vodeći računa o zadovoljavanju potreba svakog
djeteta.
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1.USTROJSTVO RADA
Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu sa razvojnim osobinama i potrebama djece,
te socijalnim,kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
Pedagoška godina započela je s radom 02.09.2019.godine.
1.1.Primarni program
Početkom pedagoške godine u dječjem vrtiću „Tratinčica“Brinje rad je organiziran u
dvije odgojno-obrazovne skupine:-jedna mješovita jaslička (1-3 godine) 5-ero djece i jedna
mješovita vrtićka (3 godine do škole)-21 dijete.
1.2. Djelatnici
Djelatnici u neposrednom radu
DJELATNIK
STRUKA
1.Ružica Perković
odgojitelj, obavlja i poslove
ravnatelja
2.Danijela Matičić
odgojitelj
3.Marina Vranić
4.Ivana Perković
5.Ružica Fumić
6.Antonija Ugarković

Socijalni pedagog-radi na
poslovima odgojitelja
gimnazija-radi na poslovima
odgojitelja-zamjena za
bolovanje
Kuharica-spremačica
Odgojitelj-bolovanje

STRUČNA SPREMA
VŠS
VŠS
VSS
SSS
KV
VŠS

Administrativno-knjigovodstvene poslove obavlja:
Knjigovodstvene usluge, vl.Ruža Blažanin,Brinje
1.3.Radno vrijeme
Radno vrijeme vrtića je od 6,30 sati-15,30 sati što zadovoljava potrebe roditelja.
Godišnja planirana satnica odgojitelja
Mjesec
Broj dana
Nedjelja
Subota
Blagdan
Radni dan
09/19
30
5
4
21
10/19
31
4
4
1
22
11/19
30
4
5
1
20
12/19
31
5
4
2
20
01/20
31
4
4
2
21
02/20
29
4
5
20
03/20
31
5
4
22
04/20
30
4
4
1
21

Sati
168
176
160
160
168
160
176
168
4

05/20
06/20
07/20
08/20
UKUPNO

31
30
31
31
366

5
4
4
5
53

5
4
4
5
52

Godišnja struktura radnog vremena odgojitelja
BROJ RADNIH DANA za obračun sati
PROSJEČNI GODIŠNJI ODMOR
BLAGDANI,subote, nedjelje
UKUPNO
NEPOSREDNI RAD
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…)
DNEVNI ODMOR
STRUČNO USAVRŠAVANJE
-odgojiteljska vijeća,
seminari,
-individualno
SURADNJA
-s roditeljima
a)roditeljski sastanci
b)radionice
c)individualni razgovori
OSTALO
-sudjelovanje na manifestacijama izvan
neposrednog rada-ostali poslovi
UKUPNO

1
3
1
12

20
19
23
20
249

249-30=219
30
117
366
219 x 5,5

160
152
184
160
1992

219 x 8 =1752

1752
1204,50

219 x 1,5

328,50

219 x 0,5

109,50

4sata
8 sati
36,5 sati

48,50

6 sati
15 sati
24sata

45,00

16 sati

16,00

Struktura 40-satnog radnog tjedna odgojno-obrazovnih djelatnika:
VRSTA ZADUŽENJA
1.
Neposredni rad
2.
Priprema i praćenje,planiranje i programiranje,dokumentacija
o djeci, Izvješća o radu,oblikovanje i strukturiranje prostora
3.
Stručno usavršavanje

1752,00

SATI TJEDNO
27,5
7,5
1
5

4.
5.

Suradnja s roditeljima i ostalima
Dnevni odmor
UKUPNO

1,5
2,5
40

Ustroj rada odgojitelja je fleksibilan , a u skladu je sa potrebama djece i promjenjivim
uvjetima te se može mijenjati. Preklapanje odgojitelja iznosi do 2,5 sata:
1.odgojitelj: 6,30-12,00 2.odgojitelj: 10,00-15,30
Ostali djelatnici: spremačica-kuharica: 6,30-13,00 i od 16-17,30.
Poslovi pedagoga po ukazanoj potrebi i zakonskim regulativama ostvaruju se ugovorom o
autorskom djelu.
1.4.Program predškole
ORGANIZACIJA
1. Odgojna skupina
2. Voditeljica programa
3. Dob djece
4. Period trajanja

1 skupina-planirani broj djece-10
odgojitelj na pola radnog vremena
godina pred polazak u školu
Od 01.listopada do 30 svibnja(ili do ispunjenja
planirane satnice)
250 h(po polazniku)

5. Planirani broj sati
PROSTORNI I MATERIJALNI UVJETI
Program će se odvijati u prostoru dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje u dopodnevnom terminu.
Polaznici će koristiti SDB, pripadajući prostor garderobe, blagavaone,sanitarnog čvora i
vanjskog igrališta.
Za potrebe programa ustanova će osigurati potreban didaktički materijal i opremu prema
područjima rada:
a)Likovno izražavanje i stvaranje
tempere, papiri raznih struktura i
boja,škare,ljepila,krede, glina i sl.
b)Razvoj govora i izražavanja
razne scenske
lutke,slikovnice,priče,bajke,tekstovi za
dramatizaciju
c)Glazbeno-ritmičko izražavanje
glazbena linija,CD kasete s prigodnim
dječjim pjesmama,glazbeni
instrumenti,zvečke i sl.
d)Oprema i sredstva za tjelesne i sportske
Lopte, čunjevi, prepreke za poligon i sl.
aktivnosti

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Odgojno-obrazovni rad odvijat će se prema Programskom usmjerenju za odgoj i pripremu
predškolskog djeteta za školu.
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Ciljevi odgojno-obrazovnog rada predškole su sljedeći:
-razvijati kod djeteta osjećaj sigurnosti i samopouzdanja
-poticati stvaranje i održavanje pozitivne slike o sebi, svojim osobitostima,mogućnostima
te sadašnjim i budućim postignućima
-poticati kod djeteta optimistično doživljavanje života i temeljno povjerenje u okolinu i
sebe
-kroz odgojno-obrazovni rad utjecati na razvoj spoznaje da je voljeno, zbrinuto i
prihvaćeno te sigurno i izvan obitelji u skupini od odgojitelja, od druge djece i drugih
ljudi s kojima je u doticaju
-poticati dijete da zna sve više činiti za sebe ali i suosjećati s drugima, družiti se,
pomagati,sudjelovati u aktivnostima vrijednim za njega i njegovu skupinu
-pomagati djetetu da raste i razvija se iako povremeno ne uspijeva u nečemu te da
nauči prihvaćati određena ograničenja
-razvijati kod djeteta samostalnost i kompetenciju, ovladavanje ponašanjima,
postupcima, radnjama, vještinama
-kroz samokontrolu ponašanja rješavati sukobe na miran način
SURADNJA S DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM
1. Posjet osnovnoj školi
Boravak u prvom razredu,razgovor,druženje
2. Posjet školskoj knjižnici
Upoznavanje s njezinom svrhom,posudba
knjiga,slikovnica
3. Sudjelovanje na Olimpijadi dječjih
Učestvovati zajedno sa djecom redovnog
vrtića LSŽ
programa,razvijati duh zajedništva i pripadnosti
4. Završna svečanost „Korak do škole“ Recitacije, dramatizacija, ples
za roditelje
FINANCIRANJE PROGRAMA
Program je besplatan za roditelje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira program u
iznosu 20,00 kn po djetetu. Ostalo financira Osnivač vrtića-Općina Brinje.

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.
Zgrada dječjeg vrtića izgrađena je 1985.godine. Prva dogradnja i adaptacija zgrade
izvršena je 2004.godine kada je proširena jedna soba zatvaranjem dijela terase. Godine
2006.godine izvršena je adaptacija krovišta. Fasada dječjeg vrtića uređena je 2008.godine.
Iste godine ograđeno je dvorište vrtića. Godine 2011.godine izvršena je rekonstrukcija i
obnova kuhinje čime su zadovoljeni standardi HACCP-a.
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Izvršena je nadogradnja vrtića kojom smo dobili prostor za održavanje predškole sa
sanitarnim čvorom. Izvršena je adaptacija postojećeg prostora čime je dobiven prostor
arhive i veća zbornica.
Tijekom protekle pedagoške godine izvršena je je energetska obnova vrtića u vrijednosti
1.212,335 kn. Sredstva za ovaj projekt pristigla su iz nekoliko ministarstava i fondova dok je
financijsku konstrukciju zatvorila Općina Brinje. Radovi se odnose na izmjenu stolarije,
podova,fasade i centralno grijanje.
Ministarstvo za demografiju ,obitelj,mlade i socijalnu politiku odobrilo je 151.116,00 kn za
uređenje okoliša vrtića. Postavljena je ograda oko vrtića, uređene su staze i zasađeni
čempresi. Općina je kupila susjedno zemljište za potrebe Vrtića na kojem se izgradnja
igrališta, parkirališta te sadnja voćnjaka.
2.1.Plan nabave dugotrajne imovine
Razdoblje provođenja
Predmet nabave
Listopad
Studeni,prosinac,siječanj
ožujak/travanj
tijekom godine

svibanj/lipanj

Likovni kutić
dodatni didaktički materijal
zbog povećanog broja djece
Pješčanik za dvorište
nadopuna opreme u
cjelokupnom prostoru vrtića
u skladu sa potrebama djece
i financijskim mogućnostima
Klima uređaj za SDB

Osobe odgovorne za
narudžbu
ravnateljica
Ravnateljica
odgojitelj
ravnateljica
Ravnateljica

ravnateljica

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

Razdoblje provođenja

Predmet nabave

Rujan

-likovni i didaktički materijal
-uredski materijal
-materijal i sredstva za
čišćenje i održavanje
Stručna literatura
-likovni i didaktički materijal
-uredski materijal
-mat.i sred.za čišćenje i održ.

Listopad
Prosinac

Osobe odgovorne za
narudžbu
ravnateljica
odgojitelj
spremačica
ravnateljica,odgojitelj
ravnateljica,odgojitelj,
spremačica
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Siječanj
Veljača
Lipanj

-sitni inventar
literatura
pedagoška dokumentacija

ravnateljica, spremačica
ravnateljica,odgojitelj
ravnateljica

2.3.Plan tekućeg i investicijskog održavanja
Predmet rada
Održavanje vanjskog prostoratravnjak
Formiranje tematskih kutića
-Ispitivanje aparata za gašenje
-Ispitivanje dimnjaka u
kotlovnici
-servis na peći -kotlovnica
Održavanje vanjskih igrala

Razdoblje provođenja
Osobe zadužene za izvršenje
Rujan, travanj, svibanj, lipanj, ravnateljica
srpanj, kolovoz
listopad
odgojitelj
ravnateljica
prosinac
ravnateljica
listopad
travanj
tijekom godine

Unutarnje održavanje-popravci
namještaja, otklanjanje manjih tijekom godine
kvarova,ličenje

ravnateljica,odgojitelj,
spremačica
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
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje na području njege i brige za
zdravlje djece isto kao i brige za tjelesni rast i razvoj provodit će se kroz održanje postignutog
standarda i povećanje kvalitete svih sudionika procesa. Plan provedbe vezan uz njegu,
tjelesni rast i razvoj baziran je na:
1. Zdravstvenoj zaštiti djeteta
2. Prehrani djeteta
3. Higijensko-tehničkim uvjetima
4. Sigurnosti djeteta
5. Vođenje zdravstvene dokumentacije
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Ad.1.Zdravstvena zaštita djeteta odnosi se na očuvanje unapređenje zdravlja djece i njihovog
psihofizičkog razvoja pravovremenim i kvalitetnim zadovoljenjem razvojnih potreba djece.
Sva novoupisana djeca posjeduju Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu liječnika
pedijatra. Provođenjem inicijalnih razgovora prikupit će se potrebne informacije o djetetu
kojima dobivamo uvid u zdravstveno stanje djeteta, njegovo ponašanje, navike i specifične
potrebe. Tijekom pedagoške godine putem raznih aktivnosti i odgojno-obrazovnih sadržaja
provodit će se i poticati razvoj kulturno-higijenskih navika u djece(ponašanje za stolom za
vrijeme konzumiranja obroka, uporaba WC-a, higijena ruku i zuba…)
Ad.2.Prehrana u dječjem vrtiću bazirana je na održavanju postignutog standarda kvalitete
prehrane uz tendenciju poboljšanja, poštujući planiranje obroka u skladu s Prehrambenim
standardima za prehranu djece u dječjim vrtićima. U prehrani prednost stavljamo na domaće
pripremljene juhe, jela od sezonskog povrća i domaće kolače(pečene u vrtiću). Provodit će se
edukacija osoblja koje radi u pripremi i distribuciji hrane u vidu zakonski reguliranog tečaja
higijenskog minimuma od strane ZZJZ Ličko-senjske županije. Svi djelatnici dječjeg vrtića
posjedovat će sanitarnu knjižicu i obavljat će uredno preglede kako nalaže ZZJZ. Prilikom
sastavljanja jelovnika vodit će se računa o zastupljenosti namirnica i novih jela prema novim
smjernicama i znanstvenim spoznajama. Roditelji će imati uvid u jelovnik koji se sastavlja na
tjednoj bazi putem oglasne ploče u kutiću roditelja.
Ove godine u vrtić je upisano dijete sa cilijakijom.
Ad.3.Higijensko-tehnički uvjeti rada bazirat će se na provođenju dezinfekcijskih,
dezinsekcijskih i deratizacijskih mjera i provođenju HACCP sustava. Vršit će se redovita
kontrola mikrobiološke ispravnosti hrane i vode kao i čistoće prostora gdje se priprema
hrana a od strane ZZJZ Ličko-senjske županije. Sve površine dječjeg vrtića biti će
svakodnevno čišćene i održavane. Sobe i boravci gdje djeca borave svakodnevno će biti
provjetravane. Dezinfekcija i čišćenje sanitarnih prostorija vršit će se po predviđenom planu.
Ad.4.Sigurnost djeteta u dječjem vrtiću bit će osigurana kroz osiguranje sigurnih uvjeta za
boravak djece u dječjem vrtiću. To podrazumijeva svakodnevni pregled vanjskog dijela vrtića
od strane spremačice. Sve potencijalno opasne i neispravne igračke i sprave bit će uklonjene.
Potencijalno opasan namještaj iz dječjih soba bit će uklonjen i saniran.
Ad.5.Vođenje zdravstvene dokumentacije:
-zdravstveni karton djeteta u vrtiću
-evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru
-evidencija o sanitarnom nadzoru
-antropometrijska mjerenja
-potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u
dječji vrtić
-individualni dosje za dijete sa zdravstvenim poteškoćama
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3.1.ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORA
SADRŽAJ RADA
1. Praćenje redovitog održavanja čistoće unutarnjeg i
vanjskog prostora
2. Praćenje načina čišćenja te upotreba sredstava za
dezinfekciju
3. Uvođenje suvremenih sredstava za održavanje
higijene
4. Praćenje uvjeta u prostorima gdje borave djece
5. Praćenje organizacijskih uvjeta i ponašanja djece u
vrijeme nakon ručka
6. Analiza postojećeg stanja-radni dogovori
7. Praćenje rezultata briseva radnih površina
8. Nadzor nad zdravstvenim stanjem djelatnika koji su u
kontaktu s djecom i hranom
9. Briga oko higijena rublja i zaštitne odjeće
10. Pravovremena nabavka i distribucija pribora i
sredstava za njegu te sanitarnog materijala
11. Prema potrebi osigurati dezinsekciju i deratizaciju
3.2.ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
SADRŽAJ RADA
1. Osigurati odgojno-obrazovnim djelatnicima podatke o
svakom djetetu
2. Osigurati preventivne mjere zaštite u slučaju
epidemioloških indikacija
3. Praćenje povreda djece te otklanjanje uzroka
4. Sistematski pregledi stopala i kralježnice u godini pred
polazak u školu
5. Poticati preventivne mjere u neposrednom radu s
djecom(prevencija karijesa, korektivna tjelovježba,
usvajanje higijenskih navika)
3.3.PREHRANA
SADRŽAJI RADA
1. Pravovremena i svakodnevna nabava i dopremanje
svježih namirnica
2. Uvid u način rukovanja namirnicama kod pripreme
hrane

NOSIOCI ZADATKA
ravnateljica
ravnateljica
ravnateljica
ravnateljica,odgojitelji
ravnateljica,odgojitelji
ravnateljica,odgojitelji,kuharica
ravnateljica
ravnateljica
spremačica
ravnateljica
ravnateljica

NOSIOCI ZADATKA
Ravnateljica
ravnateljica,pedijatar
ravnateljica,odgojitelji
Pedijatar

Odgojitelji

NOSIOCI ZADATKA
Kuharica
ravnateljica
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3. Praćenja utroška gotovih obroka
4. Briga o skladištenju namirnica

ravnateljica,kuharica
Kuharica

5. Nastaviti provođenje HACCAP-sustava-sudjelovati u
redovnom dokumentiranju provođenja sustava
6. Pratiti rezultate uzorkovanja hrane
7. Voditi brigu o sanitarnim knjižicama

kuharica,ravnateljica
kuharica,ravnateljica
ravnateljica,odgojitelji,kuharica

3.4.BRIGA ZA PSIHIČKI RAZVOJ

1.
2.
3.
4.

SADRŽAJ RADA
Osigurati suradnju s vanjskim suradnicima
Praćenje djece kod kojih su uočeni specifični
problemi(npr. ponašanju)
Otkrivanje,praćenje i organizacija rada s djecom kod
kojih su uočene posebne potrebe i/ili teškoće u razvoju
Praćenje napredovanja djece koja se osobito ističu po
brzini učenja

NOSIOCI ZADATKA
ravnateljica,psiholog
odgojitelji,psiholog
odgojitelji
odgojitelji

4.ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Planirani odgojno-obrazovni rad odvijat će se u jednoj mješovitoj odgojno-obrazovnoj
skupini.
U odgojno obrazovnom radu usmjereni smo na primjenu Programskog usmjerenja,te su sve
bitne zadaće bazirane na tim načelima. Pri tom ćemo voditi računa o posebnostima sredine u
kojoj naša ustanova radi i djeluje.
Poštujući razvojne mogućnosti djeteta u različitim dobnim skupinama planirat će se i
razrađivati tjedne i tromjesečne zadaće.
Odgojno-obrazovni rad se zasniva na humanističko-razvojnoj koncepciji. U odgoju se uvažava
djetetovo dostojanstvo i dijete kao vrijednost samo po sebi. Cilj programa je unapređivanje
kvalitete djetetova života u cjelini.
Uz navedeni redovni program provodit će se i program predškole u trajanju 250 sati.

4.1.Bitne zadaće:
a) Dokumentiranje i praćenje djece u funkciji boljeg razumijevanja djece i ishodišta
daljnjeg rada i procesa učenja
-razvoj i primjena različitih tehnika praćenja i dokumentiranja aktivnosti djece i
odgojnog procesa u cilju razumijevanja djeteta( razumijevanje interesa, mogućnosti,
kompetencija) i prepoznavanje posebnih potreba(darovitost, teškoće u razvoju)
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-zapisi dostupni djeci npr. fotografije djece u aktivnostima u centrima, video zapisi,
tekstualni,likovni zapisi djece i odgojitelja a s ciljem prisjećanja djece na protekle
aktivnosti, poticanje suradnje i samoučenja te razvoja projekata temeljenih na
interesu djece
-formiranje mape projekata u skupini i prezentacija na odgojiteljskom vijeću
-prezentacija rada skupine i procesa učenja djece kroz dokumentaciju (fotografije,
izjave,dječji radovi) u prostoru vrtića i lokalnoj zajednici.
b) Organiziranje prostorno-materijalnog, socijalnog i vremenskog okruženja skupine
temeljem praćenja i dokumentiranja aktivnosti i procesa učenja djece, a u funkciji igre,
učenja i rane stimulacije djeteta
-prostor treba strukturirati i mijenjati tijekom godine na način da je transparentan i
omogućuje različite oblike grupiranja djece, druženja, osamljivanje, različite
interakcije i komunikacije
-centre aktivnosti obogaćivati promišljenim izborom različitih materijala koji potiču
djecu na suradničko učenje, otkrivanje, rješavanje problema, postavljanje hipoteza,
istraživanje i konstruiranje znanja i razumijevanja
-ispitati potrebe djece za popodnevnim odmorom, planirati poticaje i aktivnosti za
djecu koja nemaju potrebu za spavanjem
-stvaranje suradničkog ozračja, poštivanje i uvažavanje različitosti i uspostavljanje
partnerskih odnosa između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa:dijete-dijete;
odrasli- dijete; i odrasli-odrasli
-osposobljavanje i osvještavanje za bolje slušanje i razumijevanje djece i bliskije
povezivanje s njima
-poticati djecu na kreativno korištenje različitih izražajnih medija( a ne na
uvježbavanje i ponavljanje), promišljanje o novim mogućnostima izražavanja (pri
čemu se posebna pažnja posvećuje samom procesu stvaranja i izražavanja (a ne samo
rezultatu tog procesa)
c) Stvaranje i održavanje kvalitetne suradnje s roditeljima kao ravnopravnim partnerima
u odgojno-obrazovnom procesu
-unaprijediti kvalitetu suradnje s roditeljima kroz razne oblike stručnog djelovanja,
prihvaćanje roditelja kao suradnika i partnera u procjenjivanju uspješnosti rada s
djecom
-upoznati roditelje s odgojno-obrazovnim radom u vrtiću i skupini, omogućiti
roditeljima aktivno sudjelovanje u planiranju i provođenju odgojno-obrazovnog
procesa sukladno njihovim mogućnostima i interesu
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d) Vanjski prostor u funkciji integriranog učenja, poticanje razvoja motoričkih sposobnosti
i navika zdravog načina života
- svakodnevno planirati, promišljati i osigurati različite materijale i igre na vanjskom
prostoru sa ciljem što raznovrsnijeg izražavanja, istraživanja i konstruiranja
-svakodnevno dogovarati, planirati i provoditi različite sportske aktivnosti na
vanjskom prostoru i dvorani
- šetnje u bližu okolicu vrtića
e) Rad s predškolcima
-rad s predškolcima u redovitom programu planirati cjelovito, uvažavajući
individualne i razvojne mogućnosti
-planiranje materijala i aktivnosti koje omogućavaju nesmetanu komunikaciju s
vršnjacima i odraslima
-razvijanje predčitalačkih i grafomotoričkih vještina s kontekstualno povezanim
situacijama, korištenje simbola za izradu pisanih bilješki
-razvoj socijalnih kompetencija
-omogućiti popodnevni odmor predškolcima koji za to imaju potrebu
4.2.Zadaće na nivou ustanove u kontinuitetu
a)Prilagodba djece na jaslice/vrtić
Na početku svake pedagoške godine susrećemo se sa prilagodbom nove djece na
vrtić, ove godine i na jaslice. Polazak u vrtić ili jaslice predstavlja za svako dijete veliku
promjenu u životu, važan događaj za njega i roditelje. Dijete dolazi iz obitelji gdje se osjećalo
sigurno u njemu nepoznatu sredinu. Potrebno je određeno vrijeme tijekom kojega se dijete
prilagođava novoj sredini, upoznaje odgojitelje i nove prijatelje. Svako dijete na svoj način
prolazi kroz proces prilagodbe. Jedni se prilagođavaju brže, drugima je potrebno duže
vremena. Također neka djeca ne pokazuju promjene u ponašanju , dok druga burno
reagiraju. Promjene u ponašanju tijekom prilagodbe djeteta su prolazna pojava i dobro je biti
pripremljen na njih. Tako se lakše djetetu pomaže u procesu prilagodbe.
Razdoblje prilagodbe smatramo vrijeme od početka pedagoške godine do sredine, odnosno
kraja listopada.
Ciljevi:
 smanjiti trajanje očekivanih reakcija vezanih uz separacijsku anksioznost
 ublažiti negativne reakcije djece na novi i nepoznati prostor i ljude
 pripremiti roditelje na moguće reakcije djeteta
 pripremiti odgojitelje na specifičnost situacije kada roditelj boravi u odgojnoj skupini
 poticati na razumijevanje informacija između odgojitelja i roditelja o specifičnim
obrascima ponašanja djeteta u periodu prilagodbe
 posebnu pažnju posvetiti djeci sa poteškoćama u razvoju kao i onima s potencijalnim
rizikom
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I ove pedagoške godine nastavljamo s praksom cjelovite pripreme za dolazak novoupisane
djece u vrtić. Prvi korak je roditeljski sastanak s novoupisanim korisnicima s ciljem pripreme
djeteta za ulazak u ustanovu. Na tom susretu radimo na svojevrsnoj pripremi roditelja kako
bi oni mogli pripremiti dijete za nove situacije koje dolaze. Kod jasličke djece to su
prvenstveno fiziološke predradnje u smislu navikavanja djeteta na pravilnu prehranu žlicom,
ustaljen ritam dana, emocionalna podrška i dosljednost u odgoju. Kod veće djece je to
priprema kroz razgovor, realno prikazivanje vrtića, češći obilasci i posjete vrtiću tijekom ljeta.
Roditeljima se daju sve bitne informacije vezane uz zdravstveni aspekt rada (općenito o
čuvanju zdravlja djece, o prehrani, proslavi rođendana u skupini, bolestima koje se najčešće
javljaju). Osim navedenog roditelje se informira o prvoj pomoći u vrtiću, kroničnim
bolestima, uzimanju lijekova i općenito o svim bitnim informacijama vezanim za zdravlje
djece.
Također nastavljamo s praksom „otvorenih vrata“koju organiziramo u prvom tjednu rujna.
Ta adaptacija je zamišljena i provedena kao zajednički ulaz roditelja i djeteta u prostor u
kojem će dijete boraviti svaki dan po sat-dva vremena.
b) Rad s djecom s poteškoćama u razvoju
Ovu pedagošku godinu započinjemo s troje djece s poteškoćama u razvoju koja su
integrirana u odgojne skupine redovitog programa.
Cilj:
Poticanje cjelovitog razvoja djece s poteškoćama u razvoju u skladu s razvojnim
mogućnostima i interesima djece u cilju zadovoljavanja svojih potreba i razvijanja svojih
potencijala.
Zadaće:
 podizanje razine osviještenosti odgojitelja za djecu s razvojnim odstupanjima
 osnaživanje odgojitelja u komunikaciji s djecom i roditeljima
 jačanje kompetencije odgojitelja i drugih odraslih osoba koji su u svakodnevnoj
interakciji s djecom s poteškoćama u razvoju
 osvještavanje važnosti roditeljske uloge i aktivno uključivanje roditelja u realizaciju
odgojno-obrazovnog procesa
 pravovremeno uočavanje posebnih potreba kod novoupisane djece
 uvjeti i kvaliteta prostornog konteksta poboljšavati će se i dorađivati tijekom
pedagoške godine obzirom na to da će se kroz vrijeme dobiti detaljniji uvid u posebne
potrebe djece
c) Razvijanje ekološke svijesti kod djece
-razvrstavanje i recikliranje otpada s ciljem očuvanja okoliša
-provedba eko projekata i obilježavanje eko datuma
-sudjelovanje u eko akcijama lokalne zajednice
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d) Obogaćivanje odgojno-obrazovnog procesa sudjelovanjem u javnim i kulturnim
događanjima na nivou mjesta: blagdanima, proslavama, svečanostima, posjetima i
izletima
Mjesec
rujan
Listopad

Studeni
prosinac
siječanj/veljača
ožujak/travanj
Svibanj
Lipanj

Obilježavanje
Naučimo gospodariti otpadom-radionica
Dani kruha
Dječji tjedan (07.10.-13.10.2019.)
Jesenska svečanost
Mjesec knjige
Sveti Nikola
Božić
Maškare
Uskrs
Dan Planeta Zemlje
Olimpijski festival dječjih vrtića LSŽ
Dan Dječjeg vrtića-13.06.2020.

c) Očuvanje kulturne baštine
-upoznavanje glavnih karakteristika, običaja i povijesti kraja
-sudjelovanje u običajima
-upoznavanje tradicijskih pjesama i plesova
-poticanje djece na poštivanje i njegovanje vlastite kulturne i povijesne baštine te
Sudjelovanje na događajima važnim u lokalnoj zajednici

5.STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA
CILJ:
Promišljanje suvremenih načina i osiguravanje uvjeta za daljnje stručno usavršavanje
odgojitelja i ostalih radnika.
BITNE ZADAĆE:
-podržavanje razvoja osobnih potencijala i jačanje stručne kompetencije odgojitelja
kroz edukacije, iskustveno učenje i timski rad na istraživanju i unapređivanju odgojne
prakse
-poticanje kontinuiranog izgrađivanja prepoznatljive kulture vrtića
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5.1.Plan rada Odgojiteljskog vijeća
Na sastancima Odgojiteljskog vijeća vrši se analiza ostvarivanja godišnjih zadaća s ciljem
unapređenja odgojno-obrazovne prakse i problemski se pristupa pojedinim temama vrtićkog
kurikuluma.
Vrijeme
održavanja
rujan

prosinac

Travanj
Srpanj

Sadržaj rada
1.sjednica Odgojiteljskog vijeća:
-organizacija rada na početku pedagoške godine
-Usvajanje individualnih Programa stručnog usavršavanja
-utvrđivanje prijedloga Godišnjeg plana i programa i Kurikuluma za
pedagošku godinu 2019/20.
-organizacija rada predškole
2.sjednica Odgojiteljskog vijeća:
-organizacija rada u božićno vrijeme
-prijedlog plana za maškare
3.sjednica Odgojiteljskog vijeća
-izvješća sa stručnih skupova
-plan aktivnosti povodom Dana vrtića
-plan aktivnosti oko Olimpijade dječjih vrtića LSŽ
4.sjednica Odgojiteljskog vijeća
-Prezentiranje i utvrđivanje prijedloga Godišnjeg izvješća za pedagošku
godinu 2019/20.

5.2.INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
PODRUČJA
1. Seminari u organizaciji ustanova koje se
bave problematikom vezanom uz odgoj i
obrazovanje
2. Seminari vezani uz edukaciju zaštite na
radu, zdravstvene zaštite
2. Seminari iz Kataloga Agencije i
Ministarstva znanosti,obrazovanja i
sporta

CILJNA SKUPINA
odgojitelji

VRIJEME
tijekom godine

odgojitelji

tijekom godine

ravnateljica
odgojitelji

tijekom godine
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5.3.Proučavanje stručne literature i praćenje stručne periodike
Odgojitelji su se obvezni konstantno stručno usavršavati i kroz čitanje stručne literature i
periodike. Ustanova svake godine ulaže određena sredstva u pribavljanju novih knjiga i
priručnika kojima popunjava interni stručni fond literature.
5.4.Radni dogovori
Radni dogovori planirani su jedan do dva puta mjesečno. Odnose se na planiranje i
uključivanje u javna i kulturna događanja na nivou društvene zajednice i vrtića, rasprave o
radnim listovima, listama praćenja, dogovore i konkretizaciju materijala. Nositelji radnih
dogovora su ravnateljica i odgojitelji.

6.SURADNJA S RODITELJIMA
Kurikulum suvremenog predškolskog odgoja i obrazovanja podrazumijeva aktivno
sudjelovanje roditelja u životu i radu vrtića.
Cilj dvosmjernog odnosa roditelja i vrtića je razvijanje partnerske suradnje u duhu jačanja
roditeljske kompetencije i razvoja svijesti o potrebama, interesima, pravima i
odgovornostima djeteta i svih odraslih koji su u interakciji s njim te suodgovornosti u
odgajanju, rastu i razvoju djeteta.
Suradnička interakcija odgojitelja i roditelja pomaže djeci da razviju pozitivnu sliku o sebi i
potiču ih na suradnju s drugima. Važno je da postoji dobra suradnja roditelja i odgojitelja, te
da postoji povjerenje, tolerancija, objektivnost i spremnost za uvažavanje osobnih i
profesionalnih kompetencija. Sve s ciljem dobrobiti djeteta.
Bitne zadaće:
-ostvariti partnerski odnos s roditeljima
-pružiti potporu, pobuditi povjerenje roditelja u ustanovu
-obogatiti kvalitetu komunikacije na relaciji vrtić-obitelj
-povećanje stručnih kompetencija odgojitelja u području rada s roditeljima
-poticati roditelje na sudjelovanje u aktivnostima Vrtića
-promicati duh i načela odgoja za demokraciju, građansko društvo a posebno prava djeteta

U dječjem vrtiću roditelj ima pravo:
-biti informiran o organizaciji i konceptu rada te programima vrtića
-znati kako njegovo dijete zadovoljava svoja prava, potrebe i interese u vrtiću
-boraviti s djetetom u vrtiću u periodu prilagodbe i uključivati se u ostale segmente odgojnoobrazovnog rada u dogovoru s odgojiteljima
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SADRŽAJI SURADNJE S RODITELJIMA
OBLICI
SADRŽAJI
1. Zajednički roditeljski
-priprema za polazak u
sastanak novoupisane
jaslice/vrtić
djece-jasličkog i vrtićkog
uzrasta
2. Uključivanje roditelja u
-boravak roditelja u skupini u
proces prilagodbe
vrijeme prilagodbe(po sat
vremena tijekom jednog tjedna)
3. Posredno uključivanje
-donošenje pedagoški
roditelja u rad vrtića
neoblikovanog materijal
-donošenje fotografija obitelj
-donošenje predmeta iz doma
za igru u vrtiću(odjeća,alati)

4.

Neposredno uključivanje
roditelja u odgojnoobrazovni rad

5.

Posudba knjiga i igračaka

6.

Roditeljski sastanci i
radionice

7.

Individualni razgovori s
roditeljima

8.

Svakodnevne
konzultacije s roditeljima
Informiranje-kutić za
roditelje

9.

-uvid roditelja u rad skupineneposrednim boravkom u
skupini
-stvaranje boljih uvjeta za život
djece u vrtiću( izrada
igračaka,uređenje dvorišta,
organizacija i sudjelovanje u
izletu i Olimpijadi vrtića LSŽ
-prema planu radu
-informativni roditeljski sastanci
-tematski roditeljski sastanci
-kreativne radionice
(Božić, Uskrs)
-konzultacije u vezi početka
polaska djeteta u Vrtić
-individualne konzultacije o
razvoju djece
-prema potrebi
-aktualni sadržaji u vrtiću
-dosjetke djece
-literatura za roditelje

NOSITELJI
ravnateljica
odgojitelji

VRIJEME
srpanj

odgojitelji

početkom
rujna

odgojitelji

tijekom
godine

odgojitelji

tijekom
godine

odgojitelji
odgojitelji
stručni
suradnik
ravnateljica
odgojitelji

odgojitelji

odgojitelji

tijekom
godine
tijekom
godine
prosinac
travanj
srpanj
tijekom
godine
tijekom
godine
tijekom
godine
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7.SURADNJA SA VANJSKIM USTANOVAMA
1.Općina Brinje
-suradnja s Načelnikom i Općinskim vijećem povodom raznih blagdana, svečanosti i
praznik
-dogovori o financiranju redovne djelatnosti Dječjeg vrtića
-davanje suglasnosti na akte vrtića (upisi)
-donošenje financijskih planova i izvješća o poslovanju vrtića
-prijavljivanje projekata na EU natječaje
-dostava godišnjih planova rada vrtića i godišnjih izvješća o radu
-donošenje odluke o povećanju opsega poslova
-donošenje odluke o zapošljavanju odgojitelja
-suradnja u organizaciji aktivnosti na nivou Općine
2.Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije-Gospić
-sustavno praćenje kvalitete prehrane u vrtiću četiri puta godišnje
-pregled kuhinje, uzimanje briseva čistoće u kuhinji-četiri puta godišnje
-primjena mjera HACCP sustava
3.Ministarstvo znanosti i obrazovanja
-odluke o sufinanciranju programa javnih potreba
-dostava podataka o programu predškole
4.Agencija za odgoj i obrazovanje
-sudjelovanje na stručnim skupovima
5.Služba županijske sanitarne inspekcije-ispostava Otočac
-obavljanje sanitarno-tehničkog i higijenskog nadzora u Dječjem vrtiću
6.Služba za društvene djelatnosti pri Uredu državne uprave u LSŽ
-organiziranost dječjeg vrtića na početku pedagoške godine
-godišnje izvješće, godišnji planovi
7.Župni ured
-blagoslov kruha i krušnih proizvoda
-božićni program u Crkvi uznesenja blažene Djevice Marije
8.Nastaviti suradnju sa osnovnom školom „Luka Perković“,DVD-om, pekarnom „Josan“,
vrtićima Ličko-senjske županije i šire.
9.Dom zdravlja Otočac-ambulante Brinje
-posjet stomatologu
-posjet liječniku opće prakse
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8.VREDNOVANJE PROGRAMA
Vrednovanje se smatra najučinkovitijim pristupom za unaprjeđivanje odgojno-obrazovne
prakse. U praćenju i vrednovanju programa sudjelovat će odgojitelji koji provode program.
Odgojitelji će planirati aktivnosti tj.vršiti izbor sadržaja, aktivnosti na osnovu pažljivog
praćenja, promatranja i procjenjivanja interesa i aktivnosti djece te na osnovi prijedloga koje
daju djeca.
Svaki odgojitelj promatrajući skuplja informacije o stupnju dječjeg razvoja, o sposobnostima,
sklonostima i interesima te na taj način može učiniti okruženje dovoljno poticajnim i
odgovarajućim za dijete. Na temelju realizacije i evaluacije aktivnosti prave se prijedlozi za
nove.
Samostalno će se izrađivati različiti protokoli praćenja i procjenjivanja dobivenih rezultata, te
njihovo prezentiranje u ustanovi i nadležnim institucijama u skladu sa zakonskim propisima i
pravilima struke.

21

9.GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA
PLANIRANJE
-izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića za pedagošku
godinu 2019/20.
-izrada vrtićkog kurikuluma
-izrada Godišnjeg plana i programa rada ravnatelja za ped.
godinu 2019/20.
-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

VRIJEME
REALIZACIJE
-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 tijekom
Izvješća o realizaciji
godine
-praćenje rada tehničkog i administrativnog osoblja
-kontrolirati nabavu svih potrošnih sredstava
-redovita suradnja sa udrugom „Postojim“-logopedi
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
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…)

tijekom
pedagoške
godine
listopad

rujan
tijekom
godine
lipanj
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-vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika
-donositi odluke iz djelokruga rada
FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
-izrada prijedloga Financijskog plana dječjeg vrtića
„Tratinčica“za 2020.s projekcijama za 2021.i 2022.
-izrada plana nabave za 2020.
-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
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
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
listopad
tijekom
pedagoške
godine
siječanj
veljača

tijekom
godine

tijekom
godine

__________

tijekom
godine
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