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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 01.09.2021..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) 12-ero djece i jedna 

mješovita vrtićka (3 godine do škole)-21 dijete. 

1.2. Djelatnici 

 Djelatnici u neposrednom radu 

     DJELATNIK STRUKA  STRUČNA SPREMA 
1.Ružica Perković odgojitelj, obavlja i poslove 

ravnatelja 
              VŠS 

2.Danijela Matičić 
 

odgojitelj 
 

               VŠS 
 

3.Antonija Ugarković odgojitelj                VŠS 
 

4.Marija Pavlović 
 

Odgojitelj-pripravnik                VŠS 

5.Ružica Fumić Kuharica-spremačica do 

30.09.2021.-odlazak u mirovinu 

               KV 

6.Andrea Movrić Asistent djeci s poteškoćama                VŠS 

7.Antonija Blažanin 
 

Kuharica-spremačica od 
01.10.2021. 

               SSS 

Administrativno-knjigovodstvene poslove obavlja: 

Knjigovodstvene usluge, vl.Ruža Blažanin,Brinje do 31.12.2021. 

Od 01.01.2022.godine iste poslove preuzima Osnivač-Općina 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 Sati 

09/21 30 4 4  22 176 

10/21 31 5 5  21 168 

11/21 30 4 4 2 20 160 

12/21 31 4 4  23 184 

01/22 31 5 5 1 20 160 

02/22 28 4 4  20 160 

03/22 31 4 4  23 184 

04/22 30 5 4 1 20 160 

05/22 31 5 4 2 20 160 

06/22 30 4 4 2 20 160 

07/22 31 5 5  21 168 

08/20 31 4 4 2 21 168 

UKUPNO 365 53 51 10 251 2008 

1.4.Godišnja struktura radnog vremena odgojitelja 



BROJ RADNIH DANA za obračun sati  251-30=221            221x 8 =1768 

PROSJEČNI GODIŠNJI ODMOR               30       

BLAGDANI,subote, nedjelje             114       

UKUPNO             365                   1768,00 

NEPOSREDNI RAD   221 x 5,5                   1215,50 

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…) 

 
   221x 1,5 
 
 
 

 
                    331,50 

DNEVNI ODMOR  221 x 0,5                     110,50 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 
-odgojiteljska vijeća, 
 seminari,  
 -individualno 

 
4sata 
8 sati 
54,5 sati 

 
 
                      66,50 

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                   1768,00 

 

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 

Odgojitelji u neposrednom radu s djecom rade 5,5 sati dnevno. Ostali dio zaduženih sati 

realizira se kroz ostale poslove. 
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Neposredni rad s djecom: 

-provodi odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi i stručno promišlja odgojno-

obrazovni proces u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini 

-pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u dogovorenim 

razdobljima 

-prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi brigu o estetskom i 

funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti 

-radi na zadovoljavanju svakidašnjih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče 

razvoj svakog djeteta prema njegovim sposobnostima 

-vodi dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava stručne zahtjeve u organizaciji i 

unapređenju odgojno-obrazovnog procesa 

-surađuje sa roditeljima, stručnjacima i ostalim sudionicima u odgoju i naobrazbi djece rane i 

predškolske dobi 

-odgovoran je za provedbu programa rada s djecom kao i za opremu i didaktička sredstva 

kojima se koristi u radu. 

Ostali poslovi: 

-planiranje, programiranje i vrednovanje rada(dnevno i tjedno) 

-priprema prostora i poticaja 

-suradnja i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima te poslovi stručnog usavršavanja (stručno 

usavršavanje u vrtiću i izvan vrtića). 

Odgojitelj je stručno osposobljena osoba koja provodi odgojno-obrazovni program rada s 

djecom rane i predškolske dobi i stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj 

odgojno-obrazovnoj skupini. 

    

Ustroj rada odgojitelja je fleksibilan , a u skladu je sa potrebama djece i promjenjivim 

uvjetima te se može mijenjati. Preklapanje odgojitelja iznosi 2 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. 

 

 

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 

5 



-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 Perilica-sušilica rublja ravnateljica 

Studeni,prosinac,siječanj dodatni didaktički materijal 

zbog povećanog broja djece 

Ravnateljica 

odgojitelj 

ožujak/travanj Perilica suđa ravnateljica 

tijekom godine nadopuna opreme u 

cjelokupnom prostoru vrtića 

u skladu sa potrebama djece 

i financijskim mogućnostima 

 

Ravnateljica 

svibanj/lipanj Rolete za mješovitu vrtić 

-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 

-uredski materijal 

-mat.i sred.za čišćenje i održ. 

ravnateljica,odgojitelj, 

spremačica 

Siječanj -sitni inventar ravnateljica, spremačica 

Veljača literatura ravnateljica,odgojitelj 

Lipanj  pedagoška dokumentacija ravnateljica 
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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 

Temeljem Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim 

vrtićima planirani su navedeni poslovi i zadaće. 

Bitne zadaće su: 

1. Sustavno praćenje rasta i razvoja djece 

2. Prehrana djece prema važećim standardima i propisima 

3. Higijensko-tehnički uvjeti 

4. Provođenje protuepidemijskih mjera u slučaju pojave zaraznih bolesti 

5. Zdravstveni odgoj djece, odgojitelja i ostalih 

 

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. 
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 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…) 

Stalni nadzor nad elementarnim uvjetima: 

-trijaža 

-mikroklimatski uvjeti 

-higijensko-zdravstveni uvjeti 

-provođenje protuepidemijskih mjera 

-praćenje i evidentiranje pobola djece i izostanaka 

-otvaranje zdravstvenih kartona i evidencije za svako dijete 

Prehrana 

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. 

Prednost stavljamo na domaće pripremljene juhe, kolače i konzumiranje sezonskog voća i 

povrća. 

Provodit će se nadzor nad zadovoljavanjem propisanih zdravstvenih uvjeta namirnica. 

Provodit će se edukacija osoblja koje radi u pripremi hrane u sklopu reguliranog tečaja 

higijenskog minimuma od strane ZZJZ Ličko-senjske županije. Svi djelatnici dječjeg vrtića 

posjedovat će sanitarnu iskaznicu i obavljati uredno preglede koje nalaže ZZJZ. 

HACCP dokumentacija vodit će se prema predviđenom planu. 

Bitne zadaće: 

-rad na organizaciji i realizaciji prehrane djece-sastavljanje jelovnika u skladu sa normativima 

-svakodnevna provjera kvalitete i kvantitete 

-izrada programa za djecu sa posebnim potrebama (alergije, cilijakija…) 

-primjena sezonskih jelovnika prema propisanim normativima pri čemu će se skrbiti o 

specifičnim potrebama djece 

-zadovoljavanje potrebe za tekućinom 

-stjecanje navike zdrave prehrane pri obilježavanju dječjih rođendana 

-fleksibilan pristup tijekom konzumiranja obroka 

-osiguravanje broja obroka prema dužini boravka djeteta u vrtiću 

-unaprijediti nivo kulture prehrane-upotreba kompletnog pribora ovisno o d 

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. 

Svakodnevno će se primjenjivati upute Nacionalnog stožera civilne zaštite i  Ministarstva 

znanosti i obrazovanja vezano uz sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19.  
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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. 

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 

3.1.ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORA 

 SADRŽAJ RADA NOSIOCI ZADATKA 

1. Praćenje redovitog održavanja čistoće unutarnjeg i 

vanjskog prostora 

ravnateljica 

2. Praćenje načina čišćenja te upotreba sredstava za 

dezinfekciju 

ravnateljica 

3. Uvođenje suvremenih sredstava za održavanje 

higijene 

ravnateljica 

4. Praćenje uvjeta u prostorima gdje borave djece ravnateljica,odgojitelji 

5. Praćenje organizacijskih uvjeta i ponašanja djece u 

vrijeme nakon ručka 

ravnateljica,odgojitelji 

6. Analiza postojećeg stanja-radni dogovori ravnateljica,odgojitelji,kuharica 

7. Praćenje rezultata briseva radnih površina ravnateljica 

8. Nadzor nad zdravstvenim stanjem djelatnika koji su u 

kontaktu s djecom i hranom 

ravnateljica 

9. Briga oko higijena rublja i zaštitne odjeće spremačica 

10. Pravovremena nabavka i distribucija pribora i 

sredstava za njegu te sanitarnog materijala 

ravnateljica 

11. Prema potrebi osigurati dezinsekciju i deratizaciju ravnateljica 

             

3.2.ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

 SADRŽAJ RADA NOSIOCI ZADATKA 

1. Osigurati odgojno-obrazovnim djelatnicima podatke o 

svakom djetetu 

Ravnateljica 

2. Osigurati preventivne mjere zaštite u slučaju 

epidemioloških indikacija 

ravnateljica,pedijatar 

3. Praćenje povreda djece te otklanjanje uzroka ravnateljica,odgojitelji 

4. Sistematski pregledi stopala i kralježnice u godini pred Pedijatar 



polazak u školu 

5. Poticati preventivne mjere u neposrednom radu s 

djecom(prevencija karijesa, korektivna tjelovježba, 

usvajanje higijenskih navika) 

 
Odgojitelji 

 

3.3.PREHRANA 

 SADRŽAJI RADA NOSIOCI ZADATKA 

1. Pravovremena i svakodnevna nabava i dopremanje 

svježih namirnica 

Kuharica 

2. Uvid u način rukovanja namirnicama kod pripreme 

hrane 

ravnateljica 

3. Praćenja utroška gotovih obroka ravnateljica,kuharica 

4. Briga o skladištenju namirnica Kuharica 

5. Nastaviti provođenje HACCAP-sustava-sudjelovati u 

redovnom dokumentiranju provođenja sustava 

kuharica,ravnateljica 

6. Pratiti rezultate uzorkovanja hrane kuharica,ravnateljica 

7. Voditi brigu o sanitarnim knjižicama ravnateljica,odgojitelji,kuharica 
 

 

3.4.BRIGA ZA PSIHIČKI RAZVOJ 
 

 SADRŽAJ RADA NOSIOCI ZADATKA 

1. Osigurati suradnju s vanjskim suradnicima ravnateljica,psiholog 

2. Praćenje djece kod kojih su uočeni specifični 

problemi(npr. ponašanju) 

odgojitelji,psiholog 

3. Otkrivanje,praćenje i organizacija rada s djecom kod 

kojih su uočene posebne potrebe i/ili teškoće u razvoju 

odgojitelji 

4. Praćenje napredovanja djece koja se osobito ističu po 

brzini učenja 

odgojitelji 
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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-korištenje dokumentacije za podržavanje procesa odgoja i 

učenja usmjeravajući se na prostorni i materijalni kontekst provođenjem zajedničkih  

              refleksija 
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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 2021. 

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 2022. 
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 
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 2021. 

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 2022. 
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 

-bogaćenje djetetovih iskustava novim spoznajama 

-razvoj intelektualnih sposobnosti 

-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 
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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 

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 2021., 

lipanj 2022. 

 

 

 

 

rujan 2021. 

 

 

 

 

rujan, 

listopad 

2021. 

 

 

 odgojitelji 

 

 

roditelji, 

odgojitelji 

 

 

 

odgojitelji 

odgojitelj, 

 

roditelji 
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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 djetecom uz primjenu raznovrsnih 

postupaka i metoda 

5.Suradnja sa udrugom „Postojim“ 

6. Upućivanje djece u vanjske ustanove na specijalističku 

obradu, terapiju i praćenje. 

rujan 2021., 

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. 

 

 

4.5. PROJEKAT „U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH“ 

U ovoj pedagoškoj godini planira se projekt na razini cijelog vrtića „U zdravom tijelu, zdrav 

duh“. Tjelesne aktivnosti su temeljne aktivnosti u razvoju djeteta i prva karika u općem 

sustavu poticanja rasta i razvoja. U toj dobi snažno rastu i razvijaju se veliki mišići, razvija se 

koštano-vezivni i živčano-mišićni sustav. U tim godinama dijete nauči hodati,trčati,skakati, 

penjati se isl. Kretanje mnogo utječe na pojačan rad organa za disanje što povećava izmjenu 

tvari. Pokreti pridonose i razvoju središnjeg živčanog sustava. Nažalost u društvu kao 

zajednici sve je manje kretanja a sve više vremena provodi se uz televiziju, igrice a 

neprimjerena prehrana uzima sve više maha. Posljedice su velike stoga u takvoj situaciji 

tjelesno vježbanje predstavlja za djecu predškolske dobi veliku potrebu. Briga za zdravlje 

djece i njihov normalan tjelesni razvoj je važna zadaća odgoja djeteta rane i predškolske 

dobi. Prirodne potrebe djeteta za  kretanjem treba zadovoljiti ali i njima rukovoditi. 

Tjelesnim vježbanjem, igrama, pokretima, glazbom i plesom doprinosi se stvaranju 

pozitivnog ozračja u vrtiću. 

OPĆI CILJ: 

-poticanje pravilnog rasta i razvoja djece rane i predškolske dobi 

-čuvanje i unapređivanje zdravlja 

-informirati, motivirati i osvijestiti djecu kako se što zdravije i kvalitetnije hraniti, upoznati ih 

sa utjecajem hrane na zdravlje 

-kod djece pobuditi važnost prema vježbanju i zdravoj prehrani kao osnove zdravog razvoja 

SPECIFIČNI CILJEVI: 

-razvijanje osobina  i sposobnosti u skladu sa zakonitostima rasta i razvoja djece  

-zadovoljavanje potrebe za igrom kao osnovnom pretpostavkom za razvij stvaralačkih 

sposobnosti i socijalizaciju djece 

-utjecati na formiranje pravilnih stavova o vrijednostima tjelesnog vježbanja 

-optimalan razvoj antropoloških obilježja 

-poboljšanje motoričkih postignuća 

-razvijati psihomotoričke sposobnosti-ravnoteža, koordinacija, snaga, brzina u složenim 

vještinama 

-razvijati pokretljivost i spretnost pri kretanju- savladavanje prepreka, kretanje sa zadatkom, 

različiti oblici kretanja 

-stjecanje pozitivnih prehrambenih i kulturno-higijenskih navika 
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-upoznavanje djece s piramidom zdrave prehrane  

-stjecanje iskustva njuhom-miris jela, bilja,voća, povrća-utjecati na razvoj percepcije mirisa 

-kroz upoznavanje sa različitim okusima, namirnicama i žitaricama, utjecati na razvoj 

percepcije okusa 

-stvaranje pozitivne slike o sebi ( djetetova uspješnost, sposobnost i vještine, pohvala kao 

poticaj za razvoj samopouzdanja) 

-razvoj samovrednovanja( samoprocjena, ustrajnost i natjecateljski duh) 

-razvoj tolerancije ( uočavanje i poštovanje različitosti drugoh, poštovanje tiđih prava, želja i 

potreba) 

STRATEGIJA DJELOVANJA 

-praćenje postignuća djece u motoričkim kretanjima prije i poslije, praćenje u prehrambenim 

navikama 

-provođenje antropometrijskih mjerenja 

-svakodnevno provođenje tjelesnih aktivnosti korištenjem dvorišta, terase i školske dvorane 

-usavršavanje odgojitelja dodatnim znanjem kroz podsjećanje na kineziološke činjenice 

usvojene tijekom vlastitog obrazovanja 

-suradnja sa sportskim djelatnicima na području općine i županije 

-upotreba sportskih igara, elemenata i jednostavnih vježbi za motivaciju djece 

-razviti zdrave navike u prehrani, usvojiti potrebu za raznovrsnom i umjerenom prehranom 

-ostvarivanje što odgovornijeg ponašanja prema sebi i svojem tijelu 

Nositelji programa:-odgojitelji, roditelji 

 

Ukoliko se pokaže zainteresiranost za neke nove projekte unutar vrtića tada će se 

konkretizacija projekt navesti u tromjesečnim sklopovima te tjednim planovima i dnevnim 

poticajima. 

 

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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Plan stručnog usavršavanja 

OBLIK USAVRŠAVANJA SADRŽAJ RADA VRIJEME NOSITELJ 

Odgojiteljska vijeća 

Usvajanje godišnjeg izvješća Kolovoz 2021. Ravnateljica 

Razmatranje i donošenje 
godišnjeg plana i programa 

Razmatranje i donošenje 

kurikuluma vrtića 

Rujan 2021. Ravnateljica 

Plan zajedničkih aktivnosti i 
kulturne i javne djelatnosti 
Teme prema potrebama i 

aktualnim zbivanjima 

Tijekom 

pedagoške 

godine 

Odgojitelji, 

ravnateljica 

Stručni aktivi 

Izvješća odgojitelja sa 

stručnih skupova 

(predavanja, radionice, 

diskusije…u skladu sa 

epidemiološkom situacijom) 

Tijekom 

pedagoške 

godine 

Odgojitelji, 

ravnateljica 

Stažiranje odgojitelja -

pripravnika 

Program stažiranja:-opći i 

posebni dio 

01.09.2021.-

31.08.2022.. 

 Ravnateljica, 

Stručni 

suradnik, 

odgojitelj-

mentor 

 

Timska planiranja 

Planiranje i organiziranje 
rada 

Izmjena ideja i prijedloga 
Diskusija o važnim 

problemima 

Prema potrebi 
Odgojitelji, 

ravnateljica 

Stručni skupovi 

Prema Katalogu stručnih 

skupova Agencije za odgoj i 

obrazovanje. 

Tijekom 

pedagoške 

godine. 

Odgojitelji, 

ravnateljica 

Individualno stručno 

usavršavanje 

Prema programu 

individualnog usavršavanja 

Tijekom ped. 

godine 
Odgojitelji,. 
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6.SURADNJA S RODITELJIMA 

 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.  

U odnosu na dijete:  

-Uključivanjem roditelja i uvažavanjem njihovih mogućnosti stvaramo preduvjete za odgoj i 

obrazovanje temeljeno na individualnim djetetovim sposobnostima. 

U odnosu na odgojitelje i druge djelatnike: 

- Uvažavati roditeljske procjene kvalitete odgojno-obrazovnog rada za daljnje 

unaprjeđenje samog odgojno-obrazovnog procesa kreirajući suradničko okruženje.  

- Poticati i prihvaćati roditeljsku inicijativu za aktivno sudjelovanje, posebice 

uključenost u projektni rad. 

U odnosu na roditelje: 

- Voditi brigu o dobroj informiranosti roditelja i stvaranju prilika za razmjenu iskustava 

roditelja međusobno i sa stručnim suradnicima i odgojiteljima. Pravovremeno 

reagiranje i konstruktivno rješavanje problema vezanih uz razvoj i odgoj djece i 

međusobnu suradnju. Kreacijom suradničkih odnosa u vrtiću osnaživati roditeljske 

kompetencije te tako osvijestiti spoznaju o njihovom doprinosu u stvaranju vrtićke  
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SADRŽAJI SURADNJE S RODITELJIMA 

 

 OBLICI SADRŽAJI NOSITELJI VRIJEME 

1. Individualni razgovori s 

roditeljima novoupisane 

djece-jasličkog i vrtićkog 

uzrasta 

-priprema za polazak u 

jaslice/vrtić 

ravnateljica 
odgojitelji 

srpanj 

2. Uključivanje roditelja u 

proces prilagodbe 

-boravak roditelja u skupini u 

vrijeme prilagodbe(15 minuta 

tijekom jednog tjedna) 

odgojitelji početkom 

rujna 

3. Posredno uključivanje 

roditelja u rad vrtića 

-donošenje pedagoški 
neoblikovanog materijal 
-donošenje fotografija obitelj 
-donošenje predmeta iz doma 
za igru u vrtiću(odjeća,alati) 
 
 

 
 
odgojitelji 

 
tijekom 

godine 

4. Neposredno uključivanje 

roditelja u odgojno-

obrazovni rad 

-uvid roditelja u rad skupine-
neposrednim boravkom u 
skupini (ovisi o epidemiološkoj 
situaciji) 
-stvaranje boljih uvjeta za život 

djece u vrtiću( izrada 

igračaka,uređenje dvorišta, 

organizacija i sudjelovanje u 

izletu i Olimpijadi vrtića LSŽ 

(ovisi o epidemiološkoj situaciji) 

 
 
 
 
odgojitelji 

 
 
 
tijekom 

godine 

5. Posudba knjiga i igračaka -prema planu radu odgojitelji tijekom 

godine 

6. Roditeljski sastanci i 

radionice 

-informativni roditeljski sastanci 
-kreativne radionice 
(Božić, Uskrs) 

odgojitelji 
stručni 

suradnik 

tijekom 
godine 
prosinac 
travanj 

7. Individualni razgovori s 

roditeljima 

-konzultacije u vezi početka 
polaska djeteta u Vrtić 
-individualne konzultacije o 

razvoju djece 

ravnateljica 
odgojitelji 

srpanj 
tijekom 

godine 

8. Svakodnevne 

konzultacije s roditeljima 

-prema potrebi odgojitelji tijekom 

godine 

9. Informiranje-kutić za 

roditelje 

-aktualni sadržaji u vrtiću 
-dosjetke djece 
-literatura za roditelje 

 
odgojitelji 

tijekom 

godine 
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7.SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

U širokom djelovanju kroz različite aspekte doprinosimo razvoju cijele društvene 

zajednice, a cilj je potaknuti suradnju s različitim društvenim čimbenicima  radi unapređenja 

odgojno-obrazovne prakse.  

 
Suradnja sa stručnim  

institucijama 

 
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
- Agencija za odgoj i obrazovanje 
- Općina Brinje 
- Ličko-senjska županija 

 
 
Suradnja s odgojno-
obrazovnim ustanovama, 
društvima,  strukovnim 
udrugama i župama, kulturnim 
ustanovama: 
 

 
- Dječji vrtići „Ciciban“ Otočac, „Pahuljica“Gospić, 

„Slapić“Korenica, „Travica“Senj 
- Osnovna škola„Luka Perković“ posjet  predškole učionici 

 
- Radio postaja Otočac – medijsko praćenje 

-župni ured-UBDM 
-     DVD Brinje 
-      Pekarna „Ugarković“ 
-     Sportska zajednica Ličko-senjske županije 
                 - Olimpijski festival 

 

 
 
Zdravstvene ustanove, centri 
socijalne skrbi i policijska 
uprava 
 

 
 
- Udruga“Postojim“Zagreb 
- Dom zdravlja Otočac-ambulanta Brinje 
- Centar za socijalnu skrb 
- Policijska postaja Otočac 
- Stomatološka ordinacija Brinje 
- Hrvatski crveni križ Otočac 
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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 2021./22. 
-izrada vrtićkog kurikuluma 
 -izrada Godišnjeg plana i programa  rada ravnatelja za ped. 
   godinu 2021/22. 
  -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“-logoped 

 
 
 
 
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 

 
rujan 
tijekom 
godine 
lipanj 



      -izdavanje rješenja o ostalim primanjima(pomoći…) 
      -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 2022.s projekcijama za 2023.i 2024. 
  -izrada plana nabave za 2022. 
 -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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