
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ 

POPA MARKA MESIĆA 2 

B R I N J E 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

Klasa:601-01/18-01/03 

Ur.broj:2125/44-18/01 

 

Brinje,27.09.2018. 

 

 Na temelju čl.10.st.11.Poslovnika o radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

 

     S A Z I V A M 

3.sjednicu Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje. Sjednica će se održati u prostorijama 

vrtića 04.10.2018.s početkom u 14,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

01.Usvajanje Zapisnika sa 2.sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica Brinje 

02.Donošenje Kurikuluma dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za pedagošku godinu 2018/19 

03.Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018/19 

04.Razmatranje i prihvaćanje izmjene Plana nabave za 2018.godinu 

05.Razmatranje zamolbe za ravnatelja Vrtića prema raspisanom natječaju 

06.Razno 

 

 

 

S poštovanjem, 

       

         Predsjednik upravnog vijeća: 

         Jurica Jotić, mag.paed. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  

KLASA:601-01/18-01/02 

URBROJ:2125/44-14/02 

 
Z A P I S N I K 

s 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje,  

održane 06. kolovoza 2018. godine s početkom u 10,00 sati  

u prostorijama Vrtića 

 

Sjednici su nazočni: 
Jurica Jotić, mag.paed., predsjednik Upravnog vijeća 

Zorica Krznarić, članica ispred osnivača 

Nada Fumić, članica ispred osnivača 

Danijela Matičić, članica ispred odgojitelja 

Marija Draženović, članica ispred roditelja 

 

Ružica Perković, ravnateljica Dječjeg vrtića  

 

         Pošto je konstatirano da su sjednici Upravnog vijeća nazočni svi članovi i da se mogu 
donositi pravovaljane odluke, predsjednik g.Jotić pozdravio je nazočne i otvorio 2. sjednicu 
Upravnog vijeća.  
          Prijedlog Dnevnog reda članovi su dobili u materijalima za ovu sjednicu te predsjednik 

g. Jotić po istom otvara raspravu. 

          Rasprave nije bilo pa je Predsjednik Vijeća dao na usvajanje dnevni red. 

          Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, usvojilo slijedeći  

D N E V N I     R E D 
 

1.Usvajanje Zapisnika s 1.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje. 
 
2.Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu za pedagošku godinu 2017./2018. 

3.Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća za period od 01.01.2018.-30.06.2018. 



4.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja dječjeg vrtića       

   „Tratinčica“Brinje. 

5.Razno. 

 

 Nakon što je Dnevni red jednoglasno usvojen prešlo se na razmatranje prve točke.  

 

Ad/1.Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” 
Brinje. 
          Predsjednik g.Jotić dao je Zapisnik s 1.sjednice Upravnog vijeća na raspravu. 
 Rasprave nije bilo pa je dao Zapisnik na glasovanje. 
          Upravno vijeće je jednoglasno s 5 glasova ZA usvojilo Zapisnik s 1. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 

Tekst Zapisnika prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

 

 

Ad/2.Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu za pedagošku godinu 2017./2018. 

 Predsjednik g.Jotić je kazao da je Izvješće u pisanom obliku dato u materijalima te će 

isto ukratko obrazložiti ravnateljica gđa.Perković. 

 Ravnateljica je kazala da je kroz Izvješće kao i svako prethodno dat opis rada Vrtića 

za pedagošku godinu 2017./2018., počevši od ustroja rada, materijalnih uvjeta rada, njege i 

skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece, odgojno-obrazovni rad, stručno usavršavanje djelatnika, 

suradnju s roditeljima, suradnju s ostalim čimbenicima koji sudjeluju u ostvarivanju zadaća 

godišnjeg plana i programa vrtića te rad organa upravljanja. Dalje ja Ravnateljica kazala da 

posebno Izvješće ne bi obrazlagala te ukoliko netko od članova ima neko pitanje dat će 

odgovor. 

 Predsjednik g.Jotić otvara raspravu. 

          Rasprave nije bilo pa je Predsjednik isto dao na glasovanje. 

          Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 
I 

          Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje razmotrilo je i prihvatilo Izvješće o 

radu za pedagošku godinu 2017./18., Dječjeg vrtića «Tratinčica» Brinje i isto dostavlja 

Općinskom Načelniku na znanje te Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.  



II 

          Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  

Tekst Izvješća prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

   

Ad/3.Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća za period od 01.01.2018.- 

30.06.2018. 

 Obrazlažući 3. točku dnevnog reda Ravnateljica je kazala da je iz Izvješća vidljivo da 

je ostvareno 84 % planiranih prihoda. Prihod iz proračuna JLSP ostvaren je 78 % u odnosu 

na plan, a prihodi od participacije roditelja 111% u odnosu na plan. Plan od participacije 

roditelja ostvaren je 111% iz razloga što je dio dugovanja iz prethodne godine podmiren u 

2018. godini. 

Što se tiče rashoda Ravnateljica je kazala da su isti ostvareni u iznosu od 86,13% od 
planiranih. Plaće ukupno s porezima i doprinosima su manje 6% od plana iz razloga što je u 
2018.,  na plaće novozaposlenog djelatnika korištena mjera za osobe mlađe od trideset 
godina kad se ne plaćaju doprinosi na plaće, a  ostale plaće su veće za 0,5 % zbog minulog 
rada.  
           Naknade za Upravno vijeće su manje za 49 % jer su smanjene stope doprinosa i 
naknade u odnosu na protekle godine,  a i nisu isplaćene naknade za dva mjeseca. Ostala 
prava djelatnika su manja za 50% jer su u ovom razdoblju isplaćene samo jubilarne nagrade 
za dva djelatnika, a ostale naknade uskrsnice i regres nisu isplaćeni u ovom dijelu godine.  
             Što se tiče nabave Ravnateljica je kazala da nisu izvršene planirane nabave sitnog 
inventara ali je nabava opreme namještaja veća za 40%. Također nije bilo izdataka s osnove 
zaštite okoliša, ostalog materijala za redovno poslovanje i stručnog savjetovanja, ostali 
troškovi se neznatno razlikuju od plana.  

Što se tiče odnosa financiranja gđa. Perković je kazala da ako u Vrtiću boravi u 

prosjeku 22 djece onda je odnos financiranja sljedeći: 

trošak po jednom djetetu iznosi 283.632,25:22= 12.892,38  odnosno 2.148, 73  kn trošak po 

djetetu za jedan mjesec, ako je participacija za jedan mjesec 550,00 kn onda roditelj 

financira boravak sa 25,60 % a osnivač sa 74,40 %.  

 

Na kraju obrazlaganja Ravnateljica je kazala da su prihodi ostvareni u iznosu od 

296.981,50 kn, a rashodi   312.893,50 kn. Manjak prihoda iznosi 15.912,00  kn i biti će 

pokriven u slijedećem razdoblju. Dio nabave financiran je sredstvima prenesenim iz 2017. 

godine. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik g.Jotić je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao na glasovanje Financijsko izvješće za period od 

1.1.2018.- 30.6.2018. 

          Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, usvojilo 

 



Financijsko izvješće za period od 1.1.2018.- 30.6.2018.godine 

Tekst Izvješća prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

Ad/4.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja dječjeg vrtića 

„Tratinčica“Brinje. 

          Ravnateljica  je navela da po Statutu Dječjeg vrtića natječaj se raspisuje dva mjeseca 

prije isteka mandata na koji je ravnatelj imenovan. Natječaj traje 8 dana i objavljuje se u 

javnom glasilu. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statutu Dječjeg 

vrtića za ravnatelja može biti imenovana osoba koja: 

-ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika. 
-ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti : 
-dokaz o stručnoj spremi, 
-dokaz o radnom stažu,  
-elektronski zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj  
 evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  ne    
 starije od 30 dana, 
-domovnicu, 
-životopis s opisom dosadašnjeg rada. 
  Dalje je Ravnateljica kazala da pored naprijed navedenih uvjeta na natječaj se pod 
ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete, a 
osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su 
dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju pravo prednosti. 
      Predsjednik g.Jotić otvara raspravu. 

Rasprave nije bilo, a budući da se radi o provedbi zakonske  procedure, predsjednik 

g.Jotić je dao na glasovanje Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice 

Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 

          Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, donijelo 

O D L U K U 
o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice  

Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje 

Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad/5.Razno. 

         Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se svima na 

radu te u 11,00 sati zaključio 2. sjednicu Upravnog vijeća. 

Zapisničar: 

Zorica Krznarić                                                                       P R E D S J E D N I K  

                                                                                             Jurica Jotić, mag.paed.  



Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN br.10/97,107/07,94/13), te članka 

21.Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje,Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 

dana,28.09.2018.prihvaća: 

 

 

 

 

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA „TRATINČICA“  

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./19. 

 

 

 

 

Osnovni podaci o dječjem vrtiću: 

Županija: Ličko-senjska 

Predškolska ustanova: Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje 

Adresa: Popa Marka Mesića 2 

Broj tel /fax-a: 053 700 857 

E-mail: djecji.vrtic.tratincica@gs.t-com.hr 

 

 

 

 

KLASA:601-01/18-01/03 

URBROJ:2125/44-18/04 

Brinje,rujan,2018. 

 



PROGRAM VRTIĆA/NAMJENA PROGRAMA 

Dječji vrtić „Tratinčica“ (u daljnjem tekstu Vrtić) je javna ustanova koja provodi djelatnost 

predškolskog odgoja  namijenjene  djeci rane i  predškolske dobi  do polaska u školu. 

U Vrtiću se provode programi njege,odgoja,obrazovanja,zdravstvene zaštite,prehrane i socijalne skrbi 

djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece , te njihovim mogućnostima. 

Program dječjeg vrtića „Tratinčica“ za pedagošku godinu  2018./19. realizirati će se kroz  

- Redoviti  devetosatni  program 

- Redoviti šestosatni program 

- Program predškole 

Kroz  navedene programe, nizom različitih aktivnosti određenih planovima i programima Vrtića i 

odgojitelja nastojat će se osigurati svi potrebni uvjeti za: 

-  očuvanje zdravlja djeteta,jačanje dječjeg organizma,jednakomjernog razvitka cjelovite dječje 

ličnosti,za razvoj higijenskih i kulturnih navika, te što bolju sinkroniziranost pokreta u igri i 

aktivnostima 

-  formiranje osnovnih moralnih načela, empatije,ljubavi prema roditeljima,bližnjima i 

prijateljima,uzajamnoj suradnji i pomoći,rješavanju problema mirnim putem,izražavanju 

emocija i razumijevanju za emocije drugih,razvoj elementarnih radnih navika 

- razvoj mentalnih sposobnosti ,pozornosti,pamćenja,razvoj govora,bogaćenje rječnika i 

kulture izražavanja 

- razvoj smisla za estetsko doživljavanje umjetnosti i prirode,razvoj mašte,stvaralaštva 

vlastitim izražavanjem kroz crtež,modeliranje,pokret, glazbu.. 

 

Na nivou Vrtića zajednički smo odredili prijedlog aktivnosti kroz godinu koje odgojitelji nadopunjuju 

individualnom kreativnošću, interesima djece i temama koje se nametnu kao aktualne kroz godinu, a 

koje odgojitelji razrađuju kroz tromjesečne,tjedne i dnevne planove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           



PLAN AKTIVNOSTI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019. 

 

1.Dani kruha 

Vrijeme: listopad 

Cilj: 

➢ Usmjeriti pozornost djece na kruh kao simbol hrane i duhovne vrijednosti; 

Zadaća: 

➢ Upoznati djecu sa nastajanjem kruha („od zrna do pogače“); 
➢ Približiti djeci blagovanje kruha; 

➢ Upoznati narodne običaje; 

➢ Poučiti djecu o kruhu kao izvoru životne i duhovne snage; 

➢ Zbrinjavanje ostataka kruha. 

Sadržaji: 

➢ Igre „Mi smo mali pekari“; 

➢ Crtanje na temu-KRUH, posjet pekarni,prikupljanje žitarica i drugih plodova 

  zemlje, uređenje kutića „od zrna do pogače“. 

 

 

 

2.Dječji tjedan 

Vrijeme :  listopad 

Cilj: 

➢ Utjecati na razvoj jedinstvene,neponovljive individue svakog djeteta. 

Zadaća: 

➢ Prigodnim tekstovima i plakatima izvijestiti roditelje i javnost o važnosti i položaju 

djece u društvu(Deklaracija o pravima djeteta“1959.). 

Sadržaji: 

➢ Suradnja sa društvenom sredinom; 

➢ Druženje djece različitog uzrasta; 

➢ Druženje uz muziku; 

➢ Takmičarske igre; 

➢ Slikanje kredom u boji „I ja sam dio svijeta“, „Lijepo je kad živimo u miru“. 

 

3.Međunarodni dan štednje 

Vrijeme :  listopad 

Cilj: 

➢ Razvijati i njegovati radoznalost djece za zbivanja u društvenom životu. 

Zadaća: 

➢ Stjecati navike štednje; 

➢ Razvijati sposobnost uzimanja i davanja. 

         

 



Sadržaji: 

➢ Razgovori o štednji; 

➢ Likovne aktivnosti-novac,štedna kasica; 

➢ Imitativna igra „U banci“. 

 

4.Mjesec knjige 

Vrijeme: listopad-studeni 

Cilj: 

➢ -Pratiti zbivanja u društvenom životu i primjerenim aktivnostima obilježiti ih u vrtiću. 

Zadaća: 

➢ -Razvijati kod djece interes za knjigu; 

➢ -Razvijati kod djece aktivno slušanje umjetničkog teksta. 

Sadržaji: 

➢ -Posjeta školskoj knjižnici; 

➢ -Izrada slikovnica; 

➢ -Formiranje kutića čitaonice. 

 

5.Jesenska svečanost 

Vrijeme:listopad 

Cilj: 

➢ Zajedničkim druženjem djece i odraslih stvarati vedru i veselu atmosferu i razvijati 

kod djece osjećaj prijateljstva i zajedništva. 

Zadaća: 

➢ Raznovrsnim aktivnostima utvrđivati znanja o godišnjem dobu-jeseni 

 (biljni i životinjski svijet,prirodne pojave,rad ljudi u polju). 

Sadržaji: 

➢ Izrada lančića i kruna od lišća; 

➢ Izrada lutkica od plodova jeseni; 

➢ Izrada strašila; 

➢ Interpretacija pjesama i stihova o jeseni,dramatizacija priča; 

➢ Pripremanje kućice-sjenice za jesensku svečanost; 

➢ Čašćenje plodovima jeseni; 

➢ Postavljanje izložbe dječjih radova na temu jeseni. 

 

6.Došašće i božićno vrijeme 

Vrijeme: prosinac 

Cilj:  

➢ Sveukupnim zbivanjima i ozračjem božićnog doba skrenuti dječju pozornost kako 

bogatstvo i siromaštvo u životu pojedinca ili naroda nisu konačni ni vječni. 

 

 



Zadaća: 
       

➢ Upoznati djecu kako na Svijetu za sve ljude ima svega dovoljno ali često nije pravilno 
raspoređeno; 

➢ Poticati djecu na brigu o bližnjemu i suosjećanje u boli,žalosti,neimaštini… 
Sadržaji: 

➢ Razgovor na temu darivanja (koga,kako,i zašto darivamo); 
➢ Ukrašavanje i dekoracija prostorija u vrtiću; 
➢ Pripremanje poklon-paketića za djecu; 
➢ Izrada poklon-čizmica za djecu; 
➢ Pripovijedanje priče o Sv. Nikoli,pjevanje pjesmica; 
➢ Proslava imendana djece koja slave imendan: Nikola, Barbara, Ivan; 
➢ Sijanje pšenice,razgovor o vrijednosti žita,ukrašavanje božićnog stola; 
➢ Uređenje božićnog kutića u odgojnoj skupini; 
➢ Ukrašavanje božićnog drvca; 
➢ Slušanje i pjevanje božićnih pjesama; 
➢ Izrada čestitki za roditelje i prijatelje; 
➢ Proslava Božića u vrtiću na razini Općine; 
➢ Novogodišnje priče i pjesme. 

 
7. Pokladne svečanosti 
Vrijeme: siječanj-veljača 
Cilj: 

➢ Izražavanje emocija na spontani način: vriskom,cikom,otvorenim i slobodnim 
pokretima; 

➢ Njegovanje narodnih običaja kraja u kojem živimo. 
Sadržaji:  

➢ Pričanje priča na temu- Maškare; 
➢ Formiranje kutića presvlačenja u suradnji s roditeljima; 
➢ Dekoracija prostora vrtića; 
➢ Maskirani ples djece,osoblja vrtića i roditelja; 
➢ Male radionice (djeca,odgojitelji,roditelji); 
➢ Sudjelovanje na završnoj mesopusnoj svečanosti; 
➢ Izložba dječjih likovnih radova u vrtiću. 

 
8.Uskrsno vrijeme 
Vrijeme: travanj 
Cilj: 

➢ Upućivati dijete na prepoznavanje dobra,traženje zaštite u dobru i vjeri. 
Zadaće: 

➢ Upućivati dijete da spontano i radoznalo iskazuje zanimanje za pojave i zbivanja koja 
ga okružuju; 

➢ Naučiti dijete „Gledati očima ali vidjeti srcem i razumom“; 
➢ Poticati dijete na maštanje,mišljenje,zamišljanje… 

 
 

 



Sadržaji: 
➢ Razgovori i aktivnosti u korizmi; 
➢ Cvjetna nedjelja i običaji; 
➢ Sveto trodnevlje; 
➢ Uskrsno doba u obitelji; 
➢ Bojanje i ukrašavanje pisanica; 
➢ Igre zamišljanja-moje misli putuju; 
➢ Boravak u prirodi; radujemo se mladoj travi,cvijeću…; 
➢ Pozdrav proljeću. 

 
9.Dan planeta Zemlje 
Vrijeme: travanj 
Cilj: 

➢ Skrenuti pozornost da je svim živim bićima potreban životni prostor koji ne treba 
narušavati ljudskom prisutnošću. 

Zadaće: 
➢ Razvijati svijest o potrebi zaštite zemlje na kojoj živimo; 
➢ Očuvanje prirodnog okoliša. 

Sadržaji: 
➢ Razgovori o hrani koju jedemo; 
➢ Aktivno čišćenje prostora u kojem boravimo; 
➢ Aktivnosti sijanja,sađenja,presađivanja…; 
➢ Sudjelovanje u akciji očuvanja stabala; 

 
10.Dan državnosti  
Vrijeme: svibanj 
Cilj: 

➢ Razvijati kod djece ljubav prema rodnom kraju i domovini. 
Zadaće:  

➢ Prigodni tekstovi o domovini; 
➢ Prikupljanje razglednica gradova i mjesta Lijepe naše; 
➢ Izrada albuma „Moja domovina“; 
➢ Građenje i konstruiranje; 
➢ Posjet Načelniku; 
➢ Učešće u obilježavanju Dana državnosti  
➢ Postavljanje zastave na zgradi vrtića; 
➢ Slušanje himne; 
➢ Pjevanje „Moja domovina“: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.Olimpijada vrtića LSŽ 
Vrijeme: svibanj 
Cilj: 

➢ Razvijati kod djece  navike zdravog načina života kroz tjelesno vježbanje 

Zadaće:… 

➢ Provoditi svakodnevno tjelesno vježbanje 

➢ Poticati boravak djece na svježem zraku 

 
 
11. Dan Vrtića – 13.lipnja; Zaštitnik Sveti Ante 
Vrijeme: lipanj 
Cilj: 

➢ Stvaranje vedre atmosfere,obogaćivanje dječjeg doživljaja. 
Zadaća: 

➢ Omogućiti djeci da pokretom,plesom i pjesmom izraze svoje doživljaje i osjećaje. 
 

 
Sadržaji: 

➢ Presjek aktivnosti provedenih tijekom pedagoške godine; 
 

➢ Zajedničko sudjelovanje djece,roditelja i odgojitelja u aktivnostima  povodom Dana 
Vrtića kroz ples,pjesmu,glumu, šetnju u neposrednu okolinu... 

 
12.Izlet 
 Vrijeme: lipanj 
 Cilj: 

➢ Stvaranje vedre atmosfere, zajedničkim druženjem djece i odraslih otkrivati nove 
prostore 
Zadaća: 

➢ Upućivati dijete da spontano i radoznalo iskazuje zanimanje za nove krajeve, ljude i 
    njihove običaje 
Sadržaji: 

➢ Razgovori o putovanju; 
➢ Skupljanje razglednica gradova i mjesta-upoznajemo domovinu; 

➢ Prijevozna sredstva- u poznavanje kroz priče,stihove, enciklopediju 
➢ Izrada filma- Naše putovanje 

Napomena: prema potrebi unositi u plan tijekom godine ostale aktivnosti. 
 
NOSITELJI PROGRAMA 

Na realizaciji odgojno obrazovnog dijela programa zaposlena su tri odgojitelja, a na realizaciji ostalih 

poslova 1 djelatnik. 

 



NAČIN OSTAVARIVANJA PROGRAMA 

Primarni program Vrtića provodi se u vremenu od 6,30 do 15,30 sati. 

Ekonomska cijena programa iznosi 2.026,80 kn, a participacija za roditelje  iznosi 550,00kn. 

Program predškole provodit će se od 11.02.2019. do 31.05.2019.  

 

 

NAČIN VREDNOVANJA 

Odgojitelji će svoju valorizaciju i samovrednovanje provedenih aktivnosti bilježiti  : 

- tromjesečno u  knjigu pedagoške dokumentacije  i na temelju snimki, foto i video 

dokumentacije u mape odgojitelja( izrada dječje slikovnice na neku temu, crtež, primjer 

radnog  listića 

- zajedničko vrednovanje tromjesečnog razdoblja  provest ćemo zajednički na Odgojiteljskom 

vijeću preko rasprave . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća: 

Jurica Jotić,mag.paed. 
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NAŠA MISIJA 

 Dječji vrtić „Tratinčica“je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na 

području Općine Brinje. Kroz provedbu redovnog programa i programa predškole 

utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju dječjih potencijala, 

poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. 

 

 

 

NAŠA VIZIJA 
 Rast i razvoj svakog pojedinca u poticajnom okruženju. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 trebala je početi 03.09.2018.godine ali zbog energetske obnove i 

kašnjenja unutarnjih radova, Osnivač Općina Brinje donijela je odluku o početku pedagoške 

godine 17.09.2018.godine. 

 

1.1.Primarni program 

 Početkom pedagoške godine u dječjem vrtiću „Tratinčica“Brinje rad je organiziran u 

jednoj odgojno-obrazovnoj skupini sa dvadesetero upisane djece u dobi od 3-6 godina. 

Po završetku radova u unutarnjem prostoru organizirati će se i rad u redovnom 6-satnom 

programu sa ukupno 10-ero djece u dobi od 3-6 godina. 

 

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 
 

3.Ružica Fumić 
 

Kuharica-spremačica                KV 

 

 

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. 

 

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 

      

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    

3.odgojitelj:7,00-12,30  6-satni program 

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 1 skupina-planirani broj djece-10 

2. Voditeljica programa odgojitelj na pola radnog vremena 

3. Dob djece godina pred polazak u školu 

4. Period trajanja Od 01.listopada do 30 svibnja(ili do ispunjenja 
planirane satnice) 

5. Planirani broj sati 250 h(po polazniku) 

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 
aktivnosti 

Lopte, čunjevi, prepreke za poligon i sl. 

 

 

 

 

            

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

Odgojno-obrazovni rad odvijat će se prema Programskom usmjerenju za odgoj i pripremu 
predškolskog djeteta za školu. 
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 
vrtića LSŽ 

Učestvovati zajedno sa djecom redovnog 
programa,razvijati duh zajedništva i pripadnosti 

4. Završna svečanost „Korak do škole“ 
za roditelje 

Recitacije, dramatizacija, ples 

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. 

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. 



Započela je energetska obnova vrtića u vrijednosti 1.212,335 kn. Sredstva za ovaj projekt 

pristigla su iz nekoliko ministarstava i fondova dok će financijsku konstrukciju zatvoriti 

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. Planira se postaviti ograda oko vrtića, uređenje staza i novih igrala. 

Radovi će se realizirati u drugoj polovici rujna . 

 

2.1.Plan nabave dugotrajne imovine 

Razdoblje provođenja Predmet nabave Osobe odgovorne za 

narudžbu 

Listopad Likovni kutić ravnateljica 

Studeni,prosinac,siječanj dodatni didaktički materijal 

zbog povećanog broja djece 

Ravnateljica 

odgojitelj 

ožujak/travanj usisavač ravnateljica 

tijekom godine nadopuna opreme u 

cjelokupnom prostoru vrtića 

u skladu sa potrebama djece 

i financijskim mogućnostima 

 

Ravnateljica 

svibanj/lipanj klima uređaj za SDB 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 

 

 

 



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 gromobranskih 

instalacija, struje 

-ispitivanje hidratantske 

mreže 

prosinac 

 

listopad 

 

prosinac 

ravnateljica 

Održavanje vanjskih igrala tijekom godine ravnateljica,odgojitelj, 

spremačica 

Unutarnje održavanje-

popravci namještaja, 

otklanjanje manjih 

kvarova,ličenje 

 

tijekom godine 

ravnateljica,odgojitelj, 

spremačica 

  Nabava novog prijenosnog        siječanj 

računala           

 

ravnateljica 

 

 

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 

 

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 bolesti i procijepljenosti djece 

 -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 
polazak u školu 

Pedijatar 

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 

 

 

 

 

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) 

-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 

 

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) 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 

 

b) Obogaćivanje odgojno-obrazovnog procesa sudjelovanjem u javnim i kulturnim  

događanjima na nivou mjesta: blagdanima, proslavama, svečanostima, posjetima i  

izletima 

 

Mjesec Obilježavanje 

Rujan Hrvatski olimpijski dan (08.09.2018.) 

Listopad Dani kruha 

Dječji tjedan (01.10.-05.10.2018.) 

Jesenska svečanost 

Studeni Mjesec knjige 

prosinac Sveti Nikola 

Božić 

siječanj/veljača Maškare 

ožujak/travanj Uskrs 

Dan Planeta Zemlje 

Svibanj Olimpijski festival dječjih vrtića LSŽ 

Lipanj Dan Dječjeg vrtića-13.06.2019. 

 

 

 



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 
 

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 

Sadržaj rada 

 
 
rujan 
 
 

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 2018/19. 
-organizacija rada predškole 
 

 
prosinac 

2.sjednica Odgojiteljskog vijeća: 
-organizacija rada u božićno vrijeme 
-prijedlog plana za maškare 
 

 
 
Travanj 

3.sjednica Odgojiteljskog vijeća 
-izvješća sa stručnih skupova 
-plan aktivnosti povodom Dana vrtića 
-plan aktivnosti oko Olimpijade dječjih vrtića LSŽ 
 

Srpanj 4.sjednica Odgojiteljskog vijeća 



-Prezentiranje i utvrđivanje prijedloga Godišnjeg izvješća za pedagošku 
godinu 2018/19. 
 

 
 
 

5.2.INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 

 PODRUČJA CILJNA SKUPINA VRIJEME 

1. Seminari u organizaciji drugih ustanova 
(npr.D.V.Ciciban Otočac) 

 
Odgojitelji 

tijekom godine 

    

2. Seminari iz Kataloga Agencije i 
Ministarstva znanosti,obrazovanja i 
sporta 

ravnateljica 
odgojitelji 

tijekom godine 

 
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 odgojno-

obrazovnog rada u dogovoru s odgojiteljima 

SADRŽAJI SURADNJE S RODITELJIMA 

 OBLICI SADRŽAJI NOSITELJI VRIJEME 

1. Zajednički roditeljski 
sastanak novoupisane 
djece 

-priprema za polazak u vrtić ravnateljica srpanj 

2. Uključivanje roditelja u 
proces prilagodbe 

-boravak roditelja u skupini u 
vrijeme prilagodbe(po sat 
vremena 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-

-uvid roditelja u rad skupine-
neposrednim boravkom u 

 
 

 
 



obrazovni rad skupini 
-stvaranje boljih uvjeta za život 
djece u vrtiću( izrada 
igračaka,uređenje dvorišta, 
organizacija i sudjelovanje u 
izletu i Olimpijadi vrtića LSŽ 

 
 
odgojitelji 

 
tijekom 
godine 

     

5. Roditeljski sastanci i 
radionice 

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

odgojitelji 
stručni 
suradnik 

tijekom 
godine 
prosinac 
travanj 

6. Individualni razgovori s 
roditeljima 

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

ravnateljica 
odgojitelji 

srpanj 
tijekom 
godine 

7. Svakodnevne 
konzultacije s roditeljima 

-prema potrebi odgojitelji tijekom 
godine 

8. Informiranje-kutić za 
roditelje 

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

 
odgojitelji 

tijekom 
godine 

9. Posudba knjiga i igračaka -prema planu rada odgojitelji, 
ravnateljica 

tijekom 
godine 

 
  
 

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. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA 

 

PLANIRANJE VRIJEME 
REALIZACIJE 

 -izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića za pedagošku  
    godinu 2018/19. 
-izrada vrtićkog kurikuluma 
 -izrada Godišnjeg plana i programa  rada ravnatelja za ped. 
   godinu 2018/19. 
  -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 2019.s projekcijama za 2020.i 2021. 
  -izrada plana nabave za 2019. 
 -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 
-učestvovanje u uvođenju u rad odgojitelja-pripravnika 
-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 
 

 
  



Na temelju članka 21.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 
94/13) i članka 7.Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o 
djeci u dječjem vrtiću  (NN br.83/01) uz prethodnu raspravu i usvajanje na sjednici 
Odgojiteljskog vijeća održanoj 24.09.2018., Upravno vijeće na svojoj 03.sjednici održanoj 
28.09.2018.usvojilo je Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Branje za 
pedagošku godinu 2018/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 
        Jurica Jotić, mag.paed. 
 

  



DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 

Brinje, Popa Marka Mesića 2, 

OIB 08142967946 

Klasa: 400-08/17-01/01 

Ur.br:2125/44-17/01 

Brinje, 28.12.2017. 

Na temelju Odluke o proglašenju Zakona o javnoj nabavi (NN143/13) te u skladu s Financijskim 

planom za 2018. donosi se    PLAN  NABAVE ZA 2018. godinu 

Ev. 

Br. 

Predmet nabave Procijenjena 

vrijednost 

 

Vrsta 

postupka 

javne nabave 

Ugovor/okvirni 

sporazum 

Planirani 

početak 

postupka 

Napomena 

1. Opskrba električnom 

energijom 

36.400,00 -------- narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag. nabava 

2. Namirnice 

prehrambene 

47.132,00 ---------- narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag.nab 

3. Materijal za rad s  

djecom 

14.560,00 --------- narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag. nab 

4. Materijal za čišć. I 

održavanje 

7.268,00 -------- narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag.nab 

5. Stručno usavršavanje 3.120,00 --------- narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag.nab 

6. Telefoni i poštarine 5.200,00 ---------- narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag.nab 

7. Invest. Održ.objekta 20.800,00 ------------ narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag.nab 

8. Intelektualne i odvjet-

ničke usluge 

26.000,00 ------------ narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag.nab 

9. Komunalne usluge 5.200,00 _________ narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag. nab 

10. Veterinarske i 

sanitarne usluge 

8.320,00 ---------- narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag.nab 

11. Ostale usluge 10.400,00 ------------ narudžbenica Siječanj 

2018 

Bag.nab 

                                                                                                                                  Ravnatelj: 

                                                                                                                                  Ružica Perković 



DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ 

BRINJE 

POPA MARKA MESIĆA 2 

OIB: 08142967946 

KLASA:400-08/18-01/01 

URBROJ:2125/44-18/01 

Brinje,04.10.2018. 

  

 

 Na temelju čl.20.Zakona o javnoj nabavi (NN90/11,83/13, 143/13, 13/14) i Odluke o provedbi 

postupka nabave robe, radova i usluga dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje Klasa:400-08/17.01/01, 

Urbroj:2125/44-17/01 od 28.12.2017.donosi se 

 

 

 

   IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2018.GODINU 

 

 Ev. 
Br. 

Predmet 
nabave 

Procijenjena vrijednost Vrsta 
postupka  
Javne nabave 

Ugovor/ 
okvirni 
sporazum 

Planirani 
početak 
postupka 

Napomena 

 
7. 

Investicijsko 
održavanje 
objekta 

-20.800,00kn-prije 
-29.261,25 kn-nakon 
izmjene 
 

 
------------ 

narudžbenica  
Srpanj 
2018. 

 
Bag.nab. 

 

 

          

         Ravnateljica: 

         Ružica Perković 
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