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Ovaj Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića ISKRICA Zagreb u pedagoškoj 
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vrtića na svojoj 23.sjednici koja je održana 30. rujna 2020.godine, u cijelosti usvojilo. 
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ORGANIZACIJA RADA 

  

Odgojno obrazovna ustanova čiji korisnici su djeca rane i predškolske dobi ima važnu ulogu u 

životu djeteta i njegove obitelji.  

Skrbiti za sigurnost, poticati cjeloviti razvoja u optimalnim uvjetima (a pri tome uočavati 

posebnosti svakog djeteta), biti podrška roditeljstvu, samo su neke od najvažnijih uloga 

predškolske ustanove danas. Naš konačni cilj je stvaranje samopouzdanog, zadovoljnog, 

društveno korisnog i moralnog pojedinca za budućnost. 

Odgojitelj/stručni suradnik u predškolskoj ustanovi nositelj je odgovornosti i časti biti podrška, 

oslonac, profesionalac koji prepoznaje i senzibilno potiče potencijale djeteta-pojedinca kao i 

skupine kojoj ono pripada.  

Svojim kompetencijama dokazujemo se kao profesionalci sposobni za realizaciju postavljenih 

ciljeva svoga rada, ali i osobe koje svojim svjetonazorima, potrebama i željom za vlastitim 

rastom doprinosimo rastu zajednice kojoj pripadamo. Dokazujemo to kroz viziju i misiju naše 

ustanove: 

 

Vizija Dječjeg vrtića Iskrica je postati mjesto zdrave životne orijentacije, temeljem 

načela samoodrživosti, otvoreno za prihvaćanje različitosti svijeta oko sebe na svim 

osobnim i društvenim razinama, pa tako i europski, multikultiralno usmjereno. Sve 

navedeno, garantiraju kompetentni, refleksivni i samorefleksivni djelatnici koji slijede 

koncept cjeloživotnog učenja kako bi udovoljili zahtjevima suvremenog odgoja i 

obrazovanja.  

Misija Dječjeg vrtića Iskrica očituje se u provedbi aktivnosti, primjeni modela i oblika 

djelovanja u kojem je rezultat interakcija dionika cjelokupnog procesa života u vrtiću 

tj. stvaranje 'prostora' za osobni razvoj djeteta i djelatnika, te suradničkog odnosa s 

roditeljima i okruženjem u primjereno osmišljenom materijalno-socijalnom kontekstu.  

 

Po svemu drukčija pedagoška godina 2019./2020., a sve zbog iskustva života s 

koronavirusom, uzrokom je nemogućnosti predviđanja provedbe našeg rada u smislu 

apsolutnog poznavanja detalja.  

Istovremeno, mjeseci iza nas dokazuju da je snalaženje unutar djelatnosti odraz velike 

sposobnosti adaptacije, kreativnog pristupa i pozitivne orijentacije kojom smo čak i 

podigli vlastite kompetencije. Dokaz tomu je ocjena 'rada vrtića' koju su dali roditelji a 

koja je prikazana u Izvješću za 2019./2020.godinu. 

 

U pedagoškoj godini 2020./2021. imamo namjeru, pored niza dugoročno i sveobuhvatno 

postavljenih ciljeva, nastaviti rad na pristupu kojim smo se bavili i prethodne godine a odnosi 

se na područje planiranja rada: 

1. Razvojno planiranje na razini ustanove  

     - korištenje razvojnih lista za procjenu statusa djeteta 

- planiranje aktivnosti/neposrednog rada temeljenog na individualiziranom pristupu   

  (prema razvojnom statusu i kroz IOOP za djecu s posebnim potrebama) 

   s ciljem podizanja kompetencija 'provoditelja' neposrednog rada s djecom  

             - provedba aktivnosti 'oblikovanih kroz projekt' 

  - suradnja s roditeljima u vidu stručnog informiranja o ciljevima i procesu   

    rada s djetetom te postignuća 

 



2. Rad na općoj edukaciji odgojitelja i stručnih suradnika s temom 'darovitost'  

  - nastavak rada kroz interne oblike stručnog usavršavanja (OV-a i stručne aktive s  

    ciljem prezentacija tema i provedbe radionica  realiziranih u 1.ciklusu SRC ) 

  - nastavak rada  kroz Stručno razvojni centar za područno  specifične darovitosti s    

    polaznicima 2.ciklusa 

 

3. Rad na  ERASMUS + projektima: 

*EUROPEAN NEW GENERATION /tema - matematika/ 

   za period 2018.-2020.god.(nastavak i u 2021.godini) 

*CHOCOLATE /Children of Collaborative Language Teaching), 

   za period 2019.-2021.god. 

   partneri: Turska, Španjolska, Italija, Latvija, Poljska i Hrvatska  

   /tema: korištenje interaktivnih metoda usvajanja stranih jezika/ 

*Full STEAM Ahead – learning through play 

              Za period 2020.-2022.god. 

  partneri: Sjeverna Irska, Engleska, Belgija, Norveška, Island i Hrvatska 

  /tema: učenje kroz igru s naglaskom na aktivnosti na zraku/ 

 

4. Suradnja sa širim okruženjem 

- rad na povezivanju sa subjektima odgojno-obrazovnog kontinuuma u cilju pripreme 

i napretka djeteta prema zadaćama naših programa /OŠ Grigora Viteza: priprema za 

školu (djeteta i roditelja) kontinuirano kroz godinu RADIONICE; provedba 

5.državnog likovnog natječaja Velikani hrvatske prošlosti – tema: Ivan Meštrović, 

hrvatski kipar, te izabrani projekti naših odgojnih skupina koje podrazumijevaju 

suradnju s ustanovama s područja kulture, sporta i zdravlja i drugih društvenih 

djelatnosti 

- suradnja s drugim predškolskim ustanovama kroz uključivanje naših djelatnika u 

edukacije stručno razvojnih centara kao i provedbu programa SRC-a u DV Iskrica 

 

 

Trajne zadaće organizacije rada: 

 

1. Fleksibilno organiziranje rada skupina s ciljem zadovoljavanja potreba djece i roditelja na 

razini koja je procijenjena optimalnom; osiguravanje jutarnjeg i poslijepodnevnog 

produženog stručnog rada, a sve sukladno stalnim praćenjem potreba roditelja.  

Početak godine je osigurao boravak djece u svojoj skupini od 7.00 do 17.00 sati (prema 

mjerama i preporukama  HZJZ, MZO i Nacionalnog stožera civilne zaštite a zbog prisutne 

pandemije) i pretpostavka je da će se mijenjati kroz godinu. 

2. Timskim pristupom, sukladno postignućima i promjenama u praksi tijekom godine, uvoditi 

nove modele organizacije rada koji će se reflektirati na strukturu rada svih sudionika 

procesa ( rad u manjim skupinama/timovima, rad kroz zadane 'vremenske cikluse'/tjedne; 

on line rad od kuće i sl.) 

3. Organiziranje provedbe Programa predškole - sukladno zakonskim odredbama, Vrtić će 

osigurati uključivanje korisnika u odgojne  skupine u terminima 3 x tjedno po 2,5 – 3 sata, 
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ukupnog godišnjeg fonda od 250 sati (a u skladu s već spomenutim preporukama i 

mjerama) 

 

Prilagodba 

 

Najosjetljiviji period za novoupisanu djecu i njihove roditelje podrazumijeva organizaciju rada 

sukladnu dogovorenom ritmu prilagodbe – potpuno ili produljeno preklapanje rada odgojitelja, 

uključivanje roditelja i stručnih suradnika / različito je za svaku skupinu. 

Redovitim praćenjem, analizom i procjenom pokazatelja rada vršimo trenutne, kratkoročne ili 

dugoročnije promjene.  

Vrijeme prilagodbe se odnosi osobito na mjesece rujan i listopad ali i cijelu godinu u 

situacijama dolaska nove djece u sve naše skupine neovisno o njihovoj dobi. 

Specifična epidemiološka situacija podrazumijeva striktno ponašanje za zaposlenike i roditelje 

(nošenje zaštitnih maski, minimalno zadržavanje u prostoru, dolazak samo jedne odrasle osobe 

u pratnji djeteta, svakodnevno izvještavanje o temperaturi djeteta i zdravstvenom statusu 

obitelji djeteta, itd.).  

Ovako oblikovana situacija otežava uobičajeni rad u vrijeme adaptacije nove djece i roditelja, 

zahtijeva veliku prilagodbu novim pravilima koju je potrebno izvesti s mnogo razumijevanja, 

empatije i međusobne podrške. 

 

Trajanje programa rada vrtića  

 

Radno vrijeme vrtića fleksibilno se usuglašava s potrebama rada roditelja, tj. dolascima i 

odlascima djece. Osiguran je stalan prostor za dežurstva (jutarnje/na razini ustanove i jedno 

produženo poslijepodnevno) što prati mjesečni plan dežurstva. 

Unutar radnog vremena vrtića, ostvaruje se 10-satni redoviti program, kao i posebni, za našu 

ustanovu verificirani  programi. 

Radno vrijeme na početku pedagoške godine je od 6.00/6.30 sati do 18.00 sati ( prema potrebi 

do 20.00 sati ) u centralnom objektu, te od 07.00 – 17.30 sati u područnom objektu (Trg 

kardinala Franje Šepera 6). 

Ono je podložno promjenama ovisno o potrebama roditelja, o epidemiološkoj procjeni i 

nalozima nadležnih instanci. 

 

Prostor 

Odgojno – obrazovni rad provodit ćemo na dvije lokacije: 

o Centralni objekt ( Kruge 3 ) - 13 odgojnih skupina  

o Podružnica ( Trg kardinala F.Šepera 6 ) -  2 odgojne skupine  

 

Sportsku dvoranu u Krugama br. 3 koristit ćemo ostvarujući:  

o dnevne sportske aktivnosti djece odgojnih skupina (sukladno rasporedu korištenja) 

o potrebe ostvarivanja Programa vježbaonice za studente Učiteljskog fakulteta 

o pojačane potrebe Univerzalnog sportskog programa 

o susrete, svečanosti i proslave s djecom 

o događanja s roditeljima 

o stručni strukovni skupovi 
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ODGOJNE SKUPINE 

 

Program odgojno - obrazovnog rada ostvarivat ćemo u petnaest (15) odgojnih skupina. 

Organizacija djece u skupinama usklađena je prema prostornim mogućnostima vrtića, sukladno 

zakonskim okvirima i epidemiološkoj procjeni. Broj novoprimljene djece potpuno je usklađen 

s Planom za novu pedagošku godinu. Ove pedagoške godine imamo formirane skupine: 

     ○     6 jasličkih i 9 vrtićkih 

 

BROJ DJECE 

U 10 - satni program trenutno je upisano 322 djece, od toga broja je 114 djece jaslica i 

208 djece u vrtićkim skupinama.   

  

PRIKAZ SKUPINA (dob,površina,broj) 

 

OBJEKT SKUPINA DOB DJECE POVRŠINA 

/m2 

BROJ DJECE 

Kruge 3 

JASLICE 

 

Zvjezdice 

Ptičice 

Kockice 

Zeko 

Medo 

Leptirić 

 

 

1-2 godine 

1-2 godine 

2-3 godine 

1-3 godine 

2-3 godine 

2-3 godine 

 

48 

75 

40 

75 

45 

70 

 

14 

19 

18 

20 

19 

24 

UKUPNO: 6 skupina   114 

Kruge 3 

VRTIĆ 

 

 

 

 

 

 

 

Trg k.F.Šepera 6 

 

Bubamara 

Sunce 

Jabuka 

Jagodice 

Ribice 

Puž 

Maslačak 

 

Žabice 

Delfin 

 

 

 

5-OŠ 

3-OŠ 

4-5 

5-6 

5-OŠ 

3-4 

3-OŠ 

 

5-OŠ 

3-5 

 

60 

48 

65 

45 

45 

70 

60 

 

53 

53 

 

25 

25 

21 

25 

24 

26 

22 

 

22 

18 

UKUPNO:   9   skupina   208 

  ∑  15   skupina   322 djece 
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 PROGRAMI 

 

1. REDOVITI DESETSATNI PROGRAM 

 

Redoviti deset satni program ostvarit ćemo u 15 odgojnih skupina. Na razini vrtića 

njegujemo projektni model rada u cjelovitom poticanju razvoja djeteta kroz kreativno 

izražavanje i stvaranje. 

Sastavni dio redovitog programa je: Program mjera povećane sigurnosti i zaštite djece u DV 

Iskrica za 2020.-2021.godinu kao i Plan evakuacije i spašavanja, oba razrađena na radnim 

sastancima sa svim strukturama zaposlenika i Odgojiteljskom vijeću. 

Ovi programi predstavljaju pomoć odgojiteljima i ostalim zaposlenicima za postupanje u 

kriznim ili različitim izvanrednim okolnostima vezanim za djecu, odrasle i materijalna dobra 

ustanove. Sastoje se od tzv. priloga/protokola za konkretne situacije. 

 

2. POSEBNI PROGRAMI 

 Sportski univerzalni program 

          Ostvarivat će se u skupini BUBAMARA  

          Verificirani  program  (25 djece, dob 5-OŠ) 

Program ranog učenja engleskog jezika 

          PO Trg kardinala Šepera 6 

          Ostvarivat će se u odgojnim skupinama DELFINI / DOLPHINS         

          (18 djece, dob 3-5 god.) i skupini ŽABICE / FROGS  (22 djece, dob 5-OŠ) 

          Verificirani cjelodnevni program 

 Program vjerskog katoličkog odgoja i ranog učenja njemačkog jezika 

          Ostvarivat će se u mješovitoj odgojnoj skupini SUNCE (19 djece, dob 3-OŠ) 

          Verificirani programi 

 Program održivog razvoja, učenje za život i multikulturalnost 

          Ostvarivat će se u mješovitoj odgojnoj skupini MASLAČAK (22 dijete, dob 3-OŠ) 

          Verificirani program 

Program ranog učenja engleskog jezika i poticanja motorike 

 Ostvarivat će se u jasličkoj skupini ZEČIĆ (20 djece,dob od 2 – 3god.) 

i skupini ZVJEZDICE/LITTLE STARS (14 djece u 2.godini života) 

 Verificirani program 

 

Za drugi semestar pedagoške godine planirano je pokretanje: 

Etno program s elementima tradicijske kulture 'Dijete i baština' 
          Ostvarivat će se u skupini LEPTIRIĆ (24 djece, dob 2-3 godine) 

          Verificirani  program  

 

Rad s djecom nacionalnih manjina će se ostvarivati u skupinama u koje su uključena djeca 

nacionalnih manjina ( djeca različite kronološke dobi ) a u sklopu redovitog programa. 

Djeca s posebnim potrebama (zdravstvene, razvojne, daroviti) i teškoćama u razvoju integrirana 

su u redovne skupine kao i u one skupine koje provode posebne programe (prikazano u glavi 

III ovog GPP). Program je u postupku verifikacije. 

 

 

 

 



3. VJEŽBAONICA 

 

         Vrtić je imenovan vježbaonicom Učiteljskog fakulteta iz kolegija kineziološke 

metodike i metodike likovne kulture (4 skupine za kineziološku metodiku i 3 skupine za 

likovnu metodiku). 

Sukladno verifikaciji osiguravamo 5 mentora za rad sa studentim i djecom vrtićke dobi. 

Rad u promijenjenim uvjetima (koronav.) nameće iznalaženje novih oblik rada. Provedba 

vježbi je trenutno zamišljena uz nazočnost profesora-voditelja vježbi i studenta u praktičnoj 

izvedbi rada s djecom (bez dosadašnje mogućnosti prisutnosti cijele studentske grupe). 

Svi preduvjeti koji podrazumijevaju 'kontroliranu epidemiološku situaciju' bit će zadovoljeni 

(a prema mjerama nadležnih tijela).  

 

4. KADROVI 

Kadrovsku strukturu zaposlenih čini odobreni broj djelatnika prema Odluci Osnivača 

Odgovarajući profili djelatnika u suglasju su sa spomenutom odlukom. 

 

Red. 

br. 

 

Radno mjesto 

 

Broj zaposlenih 

na neodređeno 

vrijeme 

Broj zaposlenih na 

određeno vrijeme 

Privre. pov. 

opsega posla 
Zamjena 

1. Ravnatelj 1   

2. Pedagog 1   

3. Psiholog 2 - na 0,50   

4. Defektolog/rehabili

t. 
1   

5. Zdravstveni voditelj 1   

6. Odgojitelj 31 1 3 

7. Pripravnik 

odgojitelj 
0   

8. Tajnik 1   

9. Voditelj računovod. 1   

10. Računovođa 1   

11. Glavna kuharica 1   

12. Kuharica 1   

13. Pom.kuharica/servi

r. 
2   

14. Spremačica 6,5    

15. Pralja 0,5   

16. Pralja krojačica 1   

17. Ekonom-vozač 1   

18. 

 

 

 

 

 

Domar-ložač 

 kotlovnice 
2   

19. Invalid rada/odg. 0   

 U K U P N O:    
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7.  RADNO VRIJEME VRTIĆA 

 

Pedagoška godina započinje u utorak, 1. rujna 2020. godine, a završava 31. kolovoza 2021. 

godine. 

Radno vrijeme vrtića, odgojnih skupina i odgojitelja nalagat će  

- Epidemiološke mjere HZJZ, MZO i Nacionalnog stožera RH 

- Potrebe i ritam dolaska i odlaska djece po prostornim cjelinama kao i na razini 

ustanove 

- Broj prisutne djece u jutarnjim i poslijepodnevnim satima 

Tijekom rujna će se rad započeti na način da ga skupine ostvaruju u cijelosti izdvojene jedne od 

drugih (od 7.00 – 17.00 sati). 

Ukoliko stanje kroz godinu dozvoli, primjenjivat ćemo dosadašnji model 

jutarnje/poslijepodnevno dežurstvo za (po 2-3) susjedne skupine (mjesečna ili druga 

dogovorena izmjena 7.00 – 7.30 sati i 16.30 – 17.00 sati). 

Rano jutarnje okupljanje djece kao i poslijepodnevni produženi stručni rad na razini objekata, 

pratit će potrebe roditelja. Ono u rujnu započinje od 6/6.30 – 7.00 sati te poslijepodne od 17.00 

– 18.00 sati ( uz mogućnost ostanka do 20.00 sati uz najavu ). 

 

8. RADNO VRIJEME ZAPOSLENIKA                                   

Radno vrijeme odgojitelja usklađeno je sa: 

 ritmom dolaska i odlaska djece skupina i po prostornim cjelinama 

 potrebama preklapanja rada odgojitelja glede ostvarivanja procesa 

 normativa sati rada po Kolektivnom ugovoru i Državnom pedagoškom 

standardu 2008.god. 

 epidemiološkom situacijom kroz pedagošku godinu 



 

Radno vrijeme odgojitelja - neposredni rad - po skupinama 

Objekt: 
Odgojna 

skupina            Radno vrijeme Dežurstvo: 

Kruge 

br. 3 

 

Jaslice 

 

little stars 

ptičice 

kockice 

zeko 

medo 

leptirić 

                Rujan : 

7.00-12.00……...11.00-

17.00 

            ili redovno: 

 7.00-12.00………10.30-

16.30 

7.30-12.00.........10.30-

17.00 

 

 

1 dežurstvo od 6/6.30  do 7.00 sati 

i 1 dežurstvo od 17.00 do 18.00 

sati  u 1,5 mjeseci  

Kruge 

br. 3 

Vrtić 

bubamara 

sunce 

jabuka 

jagodice 

ribice 

puž 

maslačak 

              

                 Rujan: 

7.00-12.30……..11.30-

17.00 

            Ili redovno: 

7.00-12.30……..11.30-

16.30 

7.30-13.00……..11.30-

17.00 

 

 

1 dežurstvo od 6/6.30  do 7.00 sati 

i 1 dežurstvo od 17.00 do 18.00 

sati  u 1,5 mjeseci 

PO  

Trg 

kardin. 

F. Šepera 

6 

Vrtić 

dolphins 

frogs 

  6.30 – 13.00/13.30  

  7.30 – 13.00/13.30 

11.30 – 16.30/17.30 

tjedno 1 - 2 dežurstva od 

6.30/7.00 do 7.30 sati i od 16.30 

do 17.30 sati 

 

*Rujansko radno vrijeme odredilo je epidemiološko stanje koje još uvijek obilježava    

  prisutnost virusa u općoj populaciji države. Ovaj pristup je baziran na stručnoj procjeni    

 kako se radi o načinu kojim će se najuspješnije sačuvati zdravlje djece i zaposlenika.  

*Redovito radno vrijeme podrazumijeva dosadašnji model: odgojitelji skupina mijenjaju  

  početak radnog vremena sa susjednom skupinom s ciljem ravnomjernog rasporeda    

  opterećenja, ukoliko dolazak djece ne odredi drugačiji ritam. 

 

Napomena: Radno vrijeme odgojitelja mijenja se kroz godinu, sukladno s promjenom 

potreba (dolaska i odlaska, ritma dnevnih potreba, dužeg boravka na zraku i sl.). 
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Mjesec 09. 10. 11. 12. 01.2021. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. God. 

zaduženje 

Broj radnih dana 

 

22 22 20 22 21 20 23 21 21 20 22 20 254 dana 

Neposredni rad 121 121 110 121 115,5 110 126,5 115,5 115,5 110 121 110 1397 sati 

neposred. 

rada 

OSTALI POSLOVI 

 

44 44 40 44 42 40 46 42 42 40 44 40 508 sati 

ostalih 

poslova 

Priprema, planiranje, 

vrednovanje, 

dokumentiranje, 

kontekst, mape (ind. i 

timski) 

28 28 25 29 28 25 29 28 28 25 25 28 326 

 

 

 

Suradnja s roditeljima 

 

9 8 8 9 9 7 10 8 6 8 9 5 96 

 

Str. usavrš.: u vrtiću i 

izvan OV, ind., 

timovi, skupine, 

aktivi, dogovori i dr.  

5 6 5 4 3 5 4 4 6 6 4 4 56 

 

LITERATURA 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 6 3 30 

 

STANKA 

 

11 

 

11 

 

10 

 

11 

 

10,5 

 

10 

 

11,5 

 

10,5 

 

10,5 

 

10 

 

11 

 

10 

 

127 sati 

Mjesečno 

Nep. rad + ost.posl. + 

stanka 

Blagdani  

 

UKUPNO 

 

176 

 

(0) 

 

(176) 

 

176 

 

(0) 

 

(176) 

 

160 

 

(16) 

 

(176) 

 

176 

 

(16) 

 

(192) 

 

168 

 

(16) 

 

(184) 

 

160 

 

(0) 

 

(160) 

 

184 

 

(0) 

 

(184) 

 

168 

 

(16) 

 

(184) 

 

168 

 

(16) 

 

(184) 

 

160 

 

(16) 

 

(176) 

 

176 

 

(0) 

 

(176) 

 

160 

 

(16) 

 

(176) 

Ukupno sati 

rada 2032 

 

(112) 

 

(2 144) 
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Radno vrijeme ostalih zaposlenika 

 

Red. 

br. 
Radno mjesto Radno vrijeme Opaska 

1. Ravnatelj od 7.30 do 15.30 sati 
Fleksibilno, prema 

zadaćama 

2. Pedagog od 8.30 do 15.30 sati 
Fleksibilno, prema 

zadaćama 

3. Psiholog 
8.00 do 14.30 – 2 x tj. 

8.00 do 15-00 – 1 x tj. 

Fleksibilno, prema 

zadaćama 

4. Zdravstveni voditelj 8.00 do 15.00 sati 
Fleksibilno, prema 

zadaćama 

5. Defektolog 8.00 do 15.00 sati  
Fleksibilno, prema 

zadaćama 

6. Tajnik 8.00 do 16.00 sati prema potrebi 

7. Voditelj računovodstva 7.30 do 15.30 sati I prema potrebi 

8. Računovođa  7.00 do 15.00 sati I prema potrebi 

9. Ekonom – vozač 6.00 do 14.00 sati I prema potrebi 

10. Domar – ložač 6/7.00 do 14./15.00 sati 

/ 

 

 

6,30 do 14,30 sati 

I prema potrebi 

11. Glavna kuharica 6.00 do 14.00 sati I prema potrebi 

12. Kuharica 6.30 do 14.30 sati I prema potrebi 

13. Pomoćna kuharica 
7.30 do 15.30 sati 

8.00 do 16.00 sati 
I prema potrebi 

14. Pomoćna servirka 7.00 do 15.00 sati I prema potrebi 

15. Pralja – švelja 6.30 do 14.30 sati I prema potrebi 

16. Pralja 6.00 do 14.00 sati  

17. Spremačica – vrtić 10.30 do 18.30 sati I prema potrebi 

18. Spremačica u PO 9.30 do 17.30 sati I prema potrebi 
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9. Zaduženje sati rada radnika 

Za pedagošku 2020./2021. godinu  zaposleni su zaduženi s 254 radna dana, odnosno 2032 sati 

rada. 

 

       Godišnja struktura sati za sve zaposlenike 2020./2021. 

      

mjeseci  radni dani sati rada blagdani  Br.sati 

blagdana 

Mjesečni fond 

sati/rad+bl./ 

Rujan 22 176 0 0 176 

Listopad 22 176 0 0 176 

Studeni 20 160 2 16 176 

Prosinac 22 176 2 16 192 

Siječanj 21 168 2 16 184 

Veljača 20 160 0 0 160 

Ožujak 23 184 0 0 184 

Travanj 21 168 2 16 184 

Svibanj 21 168 2 16 184 

Lipanj 20 160 2 16 176 

Srpanj 22 176 0 0 176 

Kolovoz 20 160 2 16 176 

UKUPNO 254 2032 14 112 2144 

      

Sati rada prema trajanju godišnjeg odmora: 

 

BROJ DANA G.O.  BROJ SATI G.O.        ZADUŽENJE____________ 

25    200    224 dana 1832 sata 

26    208    223  1824 

27    216    222  1816 

28    224    221  1808 

29    232    220  1800 

30    240    219  1792 

31    248    218  1784 

32    256    217  1776 

33    264    216  1768 

34    272    215  1760 

35    280    214  1752 

___________________________________________________________________________
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Struktura tjednog zaduženja sati rada odgojitelja 

 

VRSTA RADA: R A Z R A D A : Tjedno sati: 

 Neposredan 

rad s djecom 

rad u odgojnoj skupini 

 

27,5 

 

 U   K   U   P   N   O : 27,5 

2. Ostali poslovi planiranje, programiranje, 

vrednovanje, izvješćivanje, 

suradnja s roditeljima, 

stručno usavršavanje 

ind. stručno usavršavanje, 

stručni aktivi 

odgojiteljsko vijeće, 

timovi, skupine, dogovori, 

dnevni odmor 

5,50 

1,50 

0,75 

 

0,75 

 

0,50 

1,00 

2,50 

 U   K   U   P   N   O : 12,50 

 S   V   E   U   K   U   P   N   O : 40,00 

 

Struktura tjednog zaduženja sati rada stručnog suradnika 

 

Red 

br. 

P o s l o v i : Pedagog: Psiholog: Zdrav. 

voditelj: 

Defektolog  

   

1. Rad u odgojnoj skupini 15  6 15 20 

2. Rad s odgojiteljima 10 6 10 6 

3. Rad na struč. usavršav. 2,5  4 5 3 

4. Rad s rodit. i dr. sredinom 2,5 2 4 6 

5. Suradnja stručnog tima 2,5  1 2 2,5 

6. Individ. stručno usav. 5 0,5 2 1,5 

7. Ostali poslovi 2,5 0,5  2 1 

 U   K   U   P   N   O : 40 20 40 40 
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Struktura tjednog zaduženja sati rada ravnatelja 

 

Red. 

br. 

P   o   s   l   o   v   i : Tjedno: 

sati: 

1. Ustrojstvo rada vrtića 15 

2. Materijalni uvjeti rada 4 

3. Stručno usavršavanje odgojitelja 2 

4. Individualno stručno usavršavanje 2 

5. Suradnja s rodite. i dr. sredinom 7 

6. Unapređivanje odgojno-obrazov. rada 5 

7. Sastanci i stručni dogovo. skupovi 5 

 U   K   U   P   N   O: 40 

 

SATNICA JE PODLOŽNA PROMJENAMA ukoliko to nalažu radne zadaće 
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II MATERIJALNI  UVJETI 

 

Materijalne uvjete život djece i zaposlenika vidimo kao trajnu zadaću. 

Naša dva objekta su građevine koje zbog svog dugog postojanja zahtijevaju stalne intervencije. 

Pandemija koja je poremetila gospodarske planove, utjecala je na novo prilagođavanje 

i nas, koji se u svojoj djelatnosti susrećemo s velikim materijalnim zahtjevima. 

Nužno je da vlastitim snalaženjem iznalazimo rješenja svojih potreba kombinirajući 

sredstva osigurana za poslovanje ustanove s onima koje eventualno stvaramo kao tzv.vlastita 

sredstava. 

Tijekom godine se događaju potrebe intervencija koje je teško predvidjeti, a dio su održavanja 

objekata. Vanjski izgled naših objekata zahtijeva mnogo angažmana i stalne procjene o 

određivanju prioriteta te nalaženja najpovoljnijih načinima njihova rješavanja. U ovom smo 

djelovanju postigli zavidnu razinu samoodrživosti. 

Postoje, međutim, potrebe održavanja koje nismo u stanju odraditi istim načinom. To su i dalje: 

derutna i vidna oštećenja nedostupnih dijelova tj. površina fasade, popravci okolnih staza i 

pojedinih površina na kojima svakodnevno borave djeca, potreba zamjene prozorskih površina 

(dotrajalo, termički neučinkovito i izraženo oštećeno) u prostorima odgojnih skupina, a sve 

utječe na gubitak toplinske energije tijekom zime; ravnanje površine dječjeg igrališta dovozom 

kvalitetne i dostatne količine zemlje i sl. 

Namjera nam je do kraja pedagoške godine: 

 

- dovršiti uređenje pješačke staza u centralnom objektu/sredstva GČ Trnje/ 

- izvršiti uklanjanje starih i postavljanje novih igrala na istočnoj, stražnjoj strani 

dvorišta centralnog objekta /sredstva GČ Trnje/ 

- sanacija dijela staze na južnoj strani dvorišta (nakupljanje oborinskih voda) 

- popravak krova na PO Trg kardinala F.Šepera 6 

- nabava sredstava za čišćenje i dezinfekciju prostora i zaštitu zaposlenika 

- izvršiti nabavu didaktike i opreme za neposredni rad s darovitima /robotika/ 

- izvršiti nabavu pojedinačne opreme/kuhinja-kotao; vešeraj-nova perilica rublja; 

kompletan namještaj za 3 odgojne sobe; AV oprema/ 

- opremanje redovnih i skupina s posebnim programima (potrošnim materijalom) 

- nabava radne obuće za sve zaposlenike  

- sječa, obrezivanje i sadnja zelenila na obje lokacije (Osnivač) 

- stručno usavršavanje djelatnika svih radnih struktura (odgojni, tehnički, 

administrativni) 

- saniranje oštećenih igrala na vanjskom prostoru (oba objekta) 

- promotivni i drugi  materijali za potrebe Erasmus + projekata /namjenska sredstva 

iz EU izvora/ 

Sve materijalne potrebe će se realizirati prema mogućnostima, raspoloživim 

sredstvima i uz suglasnost Osnivača. Njihov prioritet će se određivati prema hitnosti 

a s ciljem zadovoljavanja osnovnih potreba te ostalih potreba koje neće narušiti 
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kvalitetu života i rada. Epidemiološka situacija, čiji tijek nam je nepoznat, nalagat 

će i u ovom dijelu prilagođavanje i poštivanje službenih preporuka kojima je, prije 

svega, cilj očuvanje zdravlja djece i zaposlenika. 

        

 

1. PLANIRANJE ZADAĆA PREMA: 

o Planu investicijskog održavanja i opremanja DV Iskrica  

o Suradnja s roditeljima: financiranje posebnih programa (oprema, izleti, posjete ) 

 

2. MODELI RADA I POSTUPCI: 

o Planiranje prema dogovorenim kriterijima 

o Unošenje promjena i inovacija kao elemenata kvalitete 

o Praćenje i procjene stanja / vrednovanje učinka 

o Utvrđivanje elemenata kvalitete i standarda 

 

3. PROVODITELJI I VRIJEME PROVEDBE 

o Ravnatelj, ekonom, domar, stručni tim, odgojitelji i  ostali djelatnici 

 

 

*Programom javnih potreba za ulaganjem u rani i predškolski odgoj (dokument Osnivača) 

uređuje se rad u djelatnosti, prava i obveze kojima je određeno cjelokupno funkcioniranje 

predškolskog sustava u Gradu Zagrebu.  

Dokument se odnosi isključivo na fiskalnu godinu, čime dijelovi ovoga Plana mogu biti 

promijenjivi. 
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III    NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ 

 

1. Zdravstvena zaštita 

 

Trenutni kontekst unutar kojeg se provode ove zadaće zahtjevniji je od ijednog dosad poznatog. Određen je prisutnim koronavirusom tj. 

cijelim spektrom mjera kojima se vodimo prema smjernicama HZJZ-a, Osnivača i Nacionalnog stožera. 

 

Program zdravstvene zaštite djece obuhvaća planiranje i praćenje očuvanja zdravlja djeteta, kvalitetu prehrane i zadovoljavanje higijenskih 

uvjeta. 

Sve zadaće i mjere ovog poglavlja koncipirane su u skladu s Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece 

u dječjim vrtićima, kao osnovnog zdravstvenog dokumenta u djelatnosti predškolskog odgoja. 

 

Poslovi vezani za njegu i skrb za tjelesni razvoj djece i briga za njihovo zdravlje, grupirani su kroz ova četiri područja: 

 

 

 Zdravstvena zaštita djeteta; podrazumijeva stvaranje uvjeta za pravilan razvoj, prevenciju oboljenja, zdravstveni odgoj djece, 

djelatnika kao i roditelja, podršku pri stvaranju navika zdravog načina življenja i adekvatno reagiranje u potencijalno opasnim 

situacijama za dijete/zbrinjavanje bolesnog djeteta kao i pružanje prve pomoći. 

 Prehrana djeteta; podrazumijeva planiranje pravilne prehrane djece u skladu s prehrambenim standardima, uz primjenu 

zdravstvenih, kulturoloških i obrazovnih elemenata, te prilagođavanje oblika prehrane specifičnim potrebama djece. 

 Higijensko-tehnički uvjeti; podrazumijevaju osiguravanje najviše moguće razine higijene prostora i stalni nadzor nad higijenskim 

uvjetima unutarnjeg i vanjskog prostora te pravovremeno reagiranje u specifičnim epidemiološkim situacijama koje su promjenjive 

istovremeno prateći upute HZJZ-a i Osnivača 

 Sigurnost djeteta; podrazumijeva stvaranje sigurnih uvjeta za boravak djeteta u vrtiću i odgojno-obrazovni rad s djecom na 

usvajanju kulturno-higijenskih navika i vještina samozaštite. 
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PODRUČJE RADA  POSLOVI I ZADAĆE NOSITELJI I SUDIONICI  VRIJEME PROVEDBE 

 

 

 

 

 

ZAKON O ZAŠTITI 

PUČANSTVA O 

ZARAZNIM 

BOLESTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJERE 

ZDRAVSTVENE 

ZAŠTITE DJECE U 

DJEČJEM VRTIĆU 

 

 

 

 

 

 

Sistematski zdravstveni  pregled djeteta 

 

Provođenje Inicijalnog intervjua 

 

Provjera dokumentacije o cijepljenu djeteta, upućivanje 

roditelja na zakonsku obvezu / ukoliko nije obavljeno 

 

Zdravstveni pregled djeteta nakon izostanka zbog 

bolesti 

 

Protuepidemijske mjere u slučaju pojave zarazne bolesti 

 

 

Prepoznavanje/zadovoljavanje primarnih potreba djeteta 

 

Zadovoljavanje potreba djece sa zdravstvenim 

specifičnostima 

(prehrana,odmor,kretanje) 

 

Prevencija zdravstvenih problema djece 

(karijes,poremećaji prehrane,respiratorni infekti,tjelesni 

razvoj i dr.) 

 

Mjere vezane uz provedbu izleta i drugih zdravstveno-

rekreativnih programa 

 

Praćenje tjelesnog rasta i razvoja djece putem 

antropometrijskih mjerenja 

nadležni liječnik / prije upisa djeteta u vrtić 

 

stručni tim i zdr.voditelj / prije upisa djeteta u vrtić 

 

nadležni liječnik i zdr.voditelj /po izdav. zdr.potvrde 2x 

god. 

 

 

zdr.voditelj i odgojitelji / prema uputama HZJZ-a 

 

u suradnji s nadležnim HE odijelom DZ Trnje / po nastaloj 

potrebi i aktualnoj epidemiološkoj situaciji (Covid- 19) 

 

odgojitelji, zdr.voditelj i stručni tim / kontinuirano tijekom 

godine 

 

odgojitelji, zdr.voditelj, roditelji / po potrebi 

 

liječnik specijalist, liječnik raznih specijalnosti, 

zdr.voditelj, odgojitelji / prema planu i programu 

zdr.voditelja ovidno o aktualnoj epid.situaciji prema 

preporukama HZJZ-a 

 

odgojitelji, zdr.voditelj i stručni tim, roditelji / prema 

preporukama HZJZ-a tijekom godine 

 

zdravstvena voditeljica prema planu 2x god. 
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Zbrinjavanje lakših povreda, pružanje prve pomoći i 

prema potrebi odlazak u DZ 

 

Nabava sanitetskog materijala i farmakoloških sredstava 

za pružanje prve pomoći djetetu kod akutnih 

zdravstvenih  

poteškoća 

 

Zdravstveno prosvjećivanje, zdrav.odgoj djece u svezi 

usvajanja KHN i zdravog načina življenja  

 

Zdravstveni odgoj zaposlenih u DV-u i roditelja 

 

zdrav.voditelj/ po nastaloj ozljedi 

 

 

zdrav.voditelj, ekonom / prema planu nabave i po potrebi 

tijekom godine 

 

 

 

zdrav.voditelj, odgojitelji,liječnici raznih specijalnosti/ 

prema zdravstvenim aktualnostima i planiranim projektima 

 

zdrav.voditelj/ kontinuirano prema smjernicama Osnivača 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJERE ZA  

ODRŽAVANJE 

HIGIJENE U DV-u 

 

 

 

 

 

Nadzor provedbe i predlaganje mjera u cilju osiguranja 

higijene unutarnjeg i vanjskog prostora dječjeg vrtića  

 

Nadzor i predlaganje mjera u cilju ispunjavanja 

propisanih uvjeta za boravak djece u dječjem vrtiću: 

 svakodnevno čišćenje i dezinfekcija, 

prozračivanje, 

održavanje mikroklimatskih uvjeta u unutarnjem 

prostoru, 

 zdravstvena ispravnost vode za piće 

 kontrola ispunjavanja uvjeta u pogledu 

zdravstvene ispravnosti igračaka i drugih i 

predmeta opće uporabe, 

 opskrba dovoljnom količinom sredstava za opću 

higijenu djece 

 provođenje potrebnih mjera DDD  

 održavanje čistoće okoliša DV-a  

 

zdrav.voditeljica / svakodnevno 

 

 

 

 

ravnatelj, zdrav.voditelj, tehničko osoblje ,odgojitelji, Eko 

deratizacija, MS deratizacija, glavna kuharica, servirke, 

ekonom, vozač / svakodnevno,  prema potrebi tijekom 

godini i prema uputama HZJZ (epidem.situacija) 

 

 

 

 

 

 

 

HE služba, sanitarna inspekcija, zdr.vodielj / kontinuirano i 

po pojavi  
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Mjere higijene vezane uz ispunjavanje propisanih uvjeta 

u pripremi i distribuciji hrane 

 

Mjere za zaštitu od pojave i širenja zaraznih bolesti kao i 

HE nadzor nad zaraznim bolestima 

 

Mjere vezane uz provedbu izleta i zdravstv.rekreativnih 

programa (ispravnost vode i hrane)  

 

Edukacija djelatnika u procesu čišćenja,održavanja 

objekta i pripreme hrane 

 

zdrav.voditelji i vanjski suradnici / kontinuirano tijekom 

godine 

 

 

zdrav.voditelj, odgojitelji, kuharica, domar-vozač / prema 

planu i provedbi 

 

 

zdr.voditelj / kontinirano i prema uputama HZJZ-a 

 

 

 

PROTUEPIDEMIJSKE 

MJERE 

 

 

 

Praćenje i evidencija pobola djece i razloga izbivanja iz 

dječjeg vrtića 

 

Suradnja s HE službom u slučaju pojave zaraznih 

bolesti  

 

Upućivanje na redovite zdravstvene preglede svih 

djelatnika 

 

Edukacija djelatnika, djece i roditelja u cilju prevencije 

zaraznih bolesti 

 

Praćenje i revidiranje propisanih protokola (HZJZ) u 

odnosu na COVID-19 

zdr.voditelj / 1x mj. evidencija u zdravstvene kartone djece 

 

 

zdr.voditelj / po ukazanoj potrebi 

 

zdr.voditelj / prema sanitarnim propisima 1x god. 

 

zdr.voditelj, vanjski suradnici / prema planu stručnog 

usavršavanja 

 

 

ravnatelj, zdrav.voditelj, stručni tim, odgojitelji, ostali 

zaposlenici / kontinirano  

 

 

 

 

 

 

 

Primjena sezonskih jelovnika / korekcija prema 

specifičnostima pojedine djece  

 

Projekta „Zdrava prehrana“ po skupinama 

 

zdr.voditelj, gl.kuharica, ZZJZJ „A.Štampar“ / svakodnevni 

uvid prema programu HACCP sustava 

 

zdr.voditelj, odgojitelji. gl.kuharica, roditelji / ovisno o 

epidemiološkoj situaciji u odnosu na COVID-19 
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PREHRANA 

 

Nadzor u provedbi zadaća vezanih uz zdravstvene 

propise kod osoba koje u svom radu dolaze u dodir s 

namirnicama 

 

Nadzor nad zadovoljavanjem propisanih zdravstvenih 

uvjeta namirnica i gotove hrane te energetska vrijednost 

obroka  

 

Utvrđivanje i zadovoljav. potreba za posebnom 

prehranom djece sa zdrav. poteškoćama   

 

Edukacija osoba koje  rade u provedbi procesa pripreme 

hrane: 

 Interna edukacija 

 Tečaj higijenskog 

minimuma  

 

Zdravstveni pregled za sanitarne knjižice 

zdr.voditelj, kuharice, servirke, ekonom / kontinirano 

tijekom godine 

 

ZZJZ„A.Štampar“, zdr.voditelj, kuharice, servirke, 

ekonom/ kontinirano tijekom godine 

 

zdr.voditelj, roditelji, odgojitelji, gl.kuharica, ekonom/ 

kontinirano tijekom godine 

 

zdr.voditelj, kuharice, ZZJZ „A.Štampar“/ prema planu 

stručnog usavršavanja Zakon NN 60/92 i NN 26/93 / 

kontinuirano i 1x u pet godina 

 

 

zdr.voditelj, HE služba DZ Trnje 1x godišnje 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENA  

DOKUMENTACIJA 

I EVIDENCIJE 

 

 

 

 

 

 

Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom 

pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić 

 

Potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta 

kod izostanka zbog bolesti 

 

Zdravstveni karton djeteta u DV-u 

 

Evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru  

 

Evidencija o sanitarnom  nadzoru 

 

Evidencija epidemioloških indikacija 

 

liječnik, roditelj, zdr.voditelj, stručni tim / po provedbi 

 

 

zdrav.voditelj, odgojitelji / po provedbi 

 

 

zdrav.voditelj /kontinuirano tijekom godine 

 

zdrav.voditelj /kontinuirano tijekom godine 

 

zdrav.voditelj / tijekom godine 

 

zdrav.voditelj / prema potrebi 
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Evidencija ozljeda 

 

Evidencija antropometrijskih mjerenja 

 

zdrav.voditelj / prema potrebi 

 

zdrav.voditelj / 2x godišnje 

 

 

SURADNJA U 

ODNOSU NA DIJETE 

I RODITELJA 

 

 

 

Obavljanje inicijalnih razgovora   

 

Razmjena relevantnih informacije s odgojiteljicama o 

zdrav.potrebama djece 

 

Konz. s nadl. pedijatrima,stomatologom, epidemiol. 

službom 

 

 

zdrav.voditelj, stručni tim, odgojitelji, roditelji, vanjski 

suradnici /kontinuirano tijekom godine ovisno o 

epidemiološkoj situaciji u odnosu na COVID-19 

 

 

SURADNJA U 

ODNOSU NA 

DJELATNIKE 

 

 

Tečaj iz prve pomoći 

 

Procjepljenost djelatnika protiv senzonske gripe 

 

Praćenje i revidiranje propisanih mjera povećanja 

sigurnosti  

 

liječnik,zdr.voditelj / 1x godišnje 

 

HE Trnje, zdrav.voditelj / 1x godišnje 

 

ravnateljica, zdrav.voditelj, stručni tim, odgojitelji 
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2. Rad s djecom s posebnim potrebama 

 

Bitna zadaća u radu s djecom s posebnim potrebama povezana je s bitnom zadaćom odgojno 

obrazovnog rada, a odnosi se na: 

 rad na razvojnom planiranju za djecu s posebnim potrebama (darovita djeca i teškoće u 

razvoju) 

 provedbu razvojne procjene sve djece s posebnim potrebama (inicijalno i finalno stanje) 

radi ciljanog planiranja razvojnih zadaća za dijete u skladu s njegovim stvarnim 

mogućnostima, te završne evaluacije postignuća 

 intenzivniji rad na osnaživanju odgojitelja u izradi i provedbi IOOP-a (za djecu s 

teškoćama u razvoju i darovitu djecu) 

 stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada s djetetom i suradnja na 

provedbi zadataka i aktivnosti za djecu s posebnim potrebama 

 edukacija i stručno usavršavanje odgojitelja u području prepoznavanja i poticanja 

djece s posebnim potrebama (suradnja s HURID-om) 

 eduakcija i podrška roditeljima djece s TUR ( suradnja s HURID-om prema Marte Meo 

metodi) 

 

Uvođenjem temeljitije i opsežnije metode praćenja razvoja sve djece vrtića i ciljanog planiranja 

na razini skupine i pojedinog djeteta u prošloj pedagoškoj godini, uočena je potreba za daljnjim 

usklađivanjem kriterija kvalitete procjene, praćenja razvoja, planiranja razvojnih zadaća i 

provedbe ciljanih intervencija i u narednom periodu. Cilj je da se eventualne posebne potrebe 

zamjećuju u što ranijoj dobi, radi ciljane rane intervencije. U prošloj pedagoškoj godini zbog 

epidemije COVID-19 nisu u potpunosti realizirane bitne zadaće u radu s djecom s posebnim 

potrebama, odnosno usklađivanje kriterija kvalitete na razini vrtića te unaprjeđenje sveukupnog 

rada u odnosu na djecu s posebnim potrebama. Stoga u pedagoškoj godini 2020./2021. 

nastavljamo rad na istim ciljevima, uz proširivanje istih prema potrebi. 

 

Stoga se ove pedagoške godine planira ponovno razvojnim praćenjem obuhvatiti svu djecu, s 

ciljem rane identifikacije posebnih potreba. Slijedom identifikacije, planira se educirati i 

osnažiti odgojitelje za ciljano razvojno planiranje za tu djecu, obzirom da je zamijećeno da su 

dosadašnja planiranja češće rađena uzimajući u obzir kronološku dob djeteta, a ne njegove 

stvarne mogućnosti i potrebe u odnosu na djetetovu mentalnu dob. Planiranja su većinom pratila 

uhodan obrazac te nisu bila dovoljno specifična za pojedino dijete. Ove godine želimo pojačati 

mogućnost individualizacije prema svakom djetetu s ciljanim radom na onim razvojnim 

mogućnostima koje su kod djeteta slabije razvijene u odnosu na očekivanja za njegovu 

kronološku dob, s ciljem ujednačavanja razvojnog profila djeteta.  

 

 

Specifične zadaće u radu s djecom s posebnim potrebama vežu se na zadaće 4. glave, a posebno 

se odnose na: 

 

1. Globalnu procjenu razvojnog statusa za djecu s posebnim potrebama (inicijalnu i 
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finalnu) 

2. Dodatna procjena stupnja razvijenosti ciljanih vještina i sposobnosti koja će služiti kao 

baza za IOOP 

3. Razvojno planiranje - određivanje specifičnih razvojnih zadaća za dijete 

4. Usklađivanje pisanje IOOP-a na razini vrtića te intenzivnije uključivanje odgojitelja u 

taj proces 

5. Provedba i evaluacija te periodična prilagodba IOOP-a u skladu s napretkom djeteta 

6. Dokumentacija i valorizacija aktivnosti i stvarnih pomaka u razvoju djeteta na 

određenom razvojnom području 

7. Stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada s djetetom i suradnja na 

provedbi zadataka i aktivnosti za djecu s posebnim potrebama 

8. edukacija odgojitelja, stručnih suradnika i roditelja u području prepoznavanja i 

poticanja djece s posebnim potrebama (suradnja s HURID-om) prema Marte Meo 

metodi 

 

 

 

3.3. Razrada specifičnih zadaća u radu s djecom PP (TUR i daroviti) 

 

ETAPE ODGOJITELJI STRUČNI TIM 

P
R

IP
R

E
M

N
E

 A
K

T
IV

N
O

S
T

I  Praćenje razvojnog statusa cijele 

skupine 

 Uočavanje djeteta koje, prema 

procjeni, pokazuje 

kašnjenje/naprednost/odstupanje u 

razvoju 

 Ispunjavanje zapažanja za pojedino 

dijete prema područjima razvoja 

(napisati u čemu je dijete 

samostalno, u čemu treba poticaj te 

eventualno što ne može niti uz 

poticaj) 

 Identifikacija djece s PP i TUR 

(inicijalni intervjui, praćenje u 

skupini, ciljani razgovori s 

roditeljima) 

 Primjena psihodijagnostičkih 

sredstava i skala procjene 

defektologa 

 Priprema razvojnih listi za 

odgojitelje 

 Priprema obrazaca IOOP-a 

 Dodatna podrška odgojitelju u 

snimanju razvojnog statusa djece s 

posebnim potrebama 

 Ispunjavanje zapažanja za 

pojedino dijete prema 

primijenjenim metodama i 

tehnikama identifikacije i praćenja 

za stručne suradnike - razvojni 

profil djeteta 
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P
R

O
V

E
D

B
A

 I
O

O
P

-a
 

 Definiranje razvojnih zadaća prema 

razvojnim područjima - opće zadaće 

u IOOP-u 

 Definiranje konkretnih ciljeva (1-2 

cilja po onim razvojnim područjima 

u kojima dijete ima najslabije 

razvijene sposobnosti ili vještine) 

 Osmišljavanje i provedba aktivnosti 

povezanih s planiranim ciljevima 

 Individualni razgovor s roditeljima 

(minimalno 1x godišnje) 

 Suradnja sa stručnim timom prema 

planiranim zadaćama godišnjeg 

plana (radni dogovori, stručni aktivi, 

razmjena informacija) 

 Pomoć odgojitelju u definiranju 

razvojnih zadaća prema razvojnim 

područjima 

 Pomoć odgojitelju u definiranju 

konkretnih ciljeva rada s djetetom 

 Pomoć odgojitelju u osmišljavanju 

aktivnosti povezanih s planiranim 

ciljevima 

 Oblikovanje zasebnih terapijskih 

ciljeva na temelju razvojnih 

obilježja 

 Praćenje i opservacije djeteta u 

skupini radi prikupljanja dodatnih 

informacija za planiranje i 

nadogradnju koraka u IOOP-u 

 Individualni, rad u paru ili rad u 

manjoj grupi s djecom s PP u i 

izvan skupine, prema procjeni 

specifičnih potreba djeteta 

 Pomoć odgojitelju u pripremi za 

individualni razgovor s 

roditeljima 

 Individualni razgovor stručnog 

tima s roditeljima 

 Upućivanje roditelja na vanjsku 

procjenu 

 Suradnja s vanjskim ustanovama, 

prema specifičnim potrebama 

djeteta 

 Suradnja s odgojiteljima - 

razmjene značajnih informacija 

tijekom procesa neposrednog 

rada, radni dogovori, stručni aktivi 

E
V

A
L

U
A

C
IJ

A
 

 Dokumentiranje i bilježenje 

provedenih aktivnosti 

 Prikupljanje materijala o 

napredovanju djeteta - uradci, izjave, 

protokoli praćenja razvoja, bilješke 

individualnih razgovora s roditeljima 

i dr. (razvojna mapa) 

 Izrada mišljenja o djetetu (osvrt na 

ishode provedbe IOOP-a, zabilježiti 

u čemu je dijete napredovalo, na 

čemu još treba raditi i u čemu je 

samostalno i gdje još treba poticaj). 

 Mjesečni radni dogovor sa stručnim 

timom s ciljem evaluacije i 

modifikacije koraka u IOOP-u 

 Dokumentiranje i bilježenje 

provedenih aktivnosti 

 Prikupljanje materijala o 

napredovanju djeteta 

 Izrada mišljenja o djetetu za 

vanjske institucije 

 Mjesečni radni dogovor s 

odgojiteljem s ciljem evaluacije i 

modifikacije koraka u IOOP-u 

 Vođenje obavezne dokumentacije 

o djetetu s PP - dosje djeteta 
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POPIS DJECE S POSEBNIM POTREBAMA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021. 

 

VRTIĆKE SKUPINE 

 

B.D. Poremećaj iz spektra autizma.  

D.B. Emocionalne teškoće - separacijska ankcioznost, somatske tegobe 

H.B. U praćenju zbog potencijalne darovitosti i usvajanja hrvatskog jezika. 

H.C.L. U praćenju zbog usvajanja hrvatskog jezika.  

K.M. Teškoće socijalne pragmatike i jezično-govorne teškoće. 

L.R. Govorno-artikulacijske teškoće, slabo razumljiv govor.  

N.K. 
Odgoda od škole. Motoričke smetnje, pes equinovarus desne noge. 

Govorno-jezične teškoće. 

S.R. 

Oštećenje sluha, ima ugrađene cjevčice. Jezično - govorne teškoće. Jako 

teško razumljiv govor. Problemi u ponašanju. Teškoće senzorne 

integracije i opsega i dužine pažnje te kašnjenje u razvoju spoznaje. 

Motorički nemir. 

B.P. ZT, alergija 

J.I. TUR, teškoće socijalne komunikacije. 

K.M. Poremećaj jezičnog izražavanja, artikulacijske teškoće. 

K.L. ZT, celijakija 

Š.I.P. ZT, oštećenje vida. 

T.F. TUR, Williamsov syndrom. 

G.E. Teškoće socijalne pragmatike i jezično-govorne teškoće. 

I.D. PP. Kašnjenje u razvoju spoznaje, govora i fine motorike. 
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I.P. 
ZT, epilepsija. Okruženje kao faktor rizika (roditelj u zatvoru). 

Disharmoničan razvojni profil. Smetnje u ponašanju i emocijama. 

K.A. U praćenju govornog izražavanja zbog nefluentnosti (mucanje). 

S.A. U praćenju zbog usvajanja hrvatskog jezika. 

T.G. 
U praćenju zbog potencijalne darovitosti i teškoća prilagodbe i 

ostvarivanja socijalnih interakcija. 

V.V. TUR, govorna apraksija. 

B.F. 
Odgoda od škole, okruženje kao faktor rizika, disharmoničan razvojni 

profil, smetnje u ponašanju 

G.A. 
Odgoda od škole, potencijalno darovito dijete, teškoće u održavanju 

pažnje, motorni nemir. 

G.K. PP, povratak iz SUVAG vrtića, jezično-govorne teškoće. 

G.T. Potencijalno darovito dijete. 

H.N. 
Teškoće u ponašanju; jezično govorne teškoće - teško razumljiv govor 

(artikulacija). 

H.F. Odgoda od škole, disharmoničan razvojni profil. 

M.J. 

Okruženje kao faktor rizika. Smetnje u ponašanju. Jezično - govorne 

teškoće. 

ZT, febrilne konvulzije 

R.D. ZT, alergije 

V.D.Z. 
PP, odstupanje u većini razvojnih područja, osobito razvoja spoznaje i 

govora. 

B.P. 
U praćenju cjelokupnog razvoja. U praćenju Goljaka (neuropedijatar, 

logoped, psiholog). Majka liječena zbog postporođajne depresije.  

B.F. U opservaciji zbog razvoja jezika i govora. 

Đ.M. Artikulacijske teškoće. Okruženje kao faktor rizika. 

K.R. 
Govorne teškoće, nefluentnost, mucanje.  

ZT, alergija na hranu 

M.I. U praćenju zbog kraćeg opsega pažnje i stereotipija. 

M.L. Potencijalno darovito dijete. 

M.L. Kašnjenje u razvoju govornog izražavanja. Stereotipije u ponašanju.  

P.A. ZT, korekcija srčanog zaliska. 

P.L. Teškoće emocionalne regulacije. Potencijalno darovito dijete. 
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S.L. ZT, nagluhost.  

V.N. Poremećaj govorno-glasovne komunikacije (artikulacija). 

D.J. Potencijalno darovito dijete. 

J.L. ZT, strabizam 

L.P. Potencijalno darovito dijete. 

P.S. Jezične teškoće. 

Š.B. ZT, inkontinencija pigmenti bloch suzberg, autoimuna bolest. 

B.B. ZT, Noduli vocales 

B.J. Potencijalno darovito dijete 

K.K. ZT, alergije 

M.F. ZT, leukemija u remisiji 

M.L. Potencijalno darovito dijete 

R.M.R. 
ZT, epilepsija. 

Mucanje, jezično-govorne teškoće. 

L.S. ZT, alergija 

S.N. Potencijalno darovito dijete 

H.C.M. U opservaciji zbog usvajanja hrvatskog jezika. 

J.L. ZT, epilepsija 

K.V. Praćenje u SUVAG-u zbog nefluentnosti. 

S.J. Potencijalno darovito dijete. 

V.L. ZT, alergije 
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JASLIČKE SKUPINE 

 

Č.I. Motoričke smetnje, njega za dijete.  

J.L. ZT, višestruke alergije. 

K.K. Dystony sy., motoričke smetnje, njega za dijete. 

B.I. Oštećenje vida, suspektni strabizam. 

O.L. Motoričke smetnje, dystony sy., njega za dijete.  

M.R. ZT, alergije 

O.N. TUR, teškoće socijalne komunikacije 

J.R. Motoričke smetnje. Smetnje u ponašanju i emocijama.  

M.M. 
TUR, teškoće socijalne komunikacije s elementima autizma. U procesu ishođenja 

JTV. 

M.I. Jezično-govorne teškoće - narušeno govorno razumijevanje i izražavanje. 

R.S. ZT, alergije. 

Š.A. ZT, alergije 

B.F. ZT, strabizam 

G.P. ZT, operacija srca 

J.K. U opservaciji, praćenje razvoja komunikacijskih vještina. 

K.P. Motoričke smetnje 

O.D. TUR, teškoće socijalne komunikacije 

Š.F. ZT, alergije 

Š.V. Jezično - govorne teškoće - oslabljeno govorno razumijevanje i izražavanje 
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PRAĆENJE PROCESA PRILAGODBE 

 

Sukladno do sada uspostavljenom modelu nastavit se praćenje prilagodbe novoprimljene djece 

u odnosu na dostignute standarde. Zbog situacije s pandemijom COVID-19 planirano je 

pojačano praćenje djece u izmijenjenim uvjetima procesa prilagodbe (nošenje maski 

zaposlenika vrtića i roditelja, skraćen boravak roditelja u skupini za vrijeme prilagodbe, 

svakodnevno mjerenje temperature i drugo) s ciljem očuvanja i poboljšanja njihove 

emocionalne i psihološke dobrobiti. 

 

Element kvalitete Standard 

 

 Primjena modela nošenja sa stresom u razdoblju 

povećanog napora u prilagodbi 

 Osobni doprinos u brzini i kvaliteti promjena u 

ponašanju djece u prilagodbi  

 Prihvaćanje zabrinjavajućih ponašanja djeteta (npr. 

stalni plač, odbijanje komunikacije, odbijanje 

obroka) 

 Smirenost i strpljivost u većini situacija 

 Pretpostavljanje, odnosno predviđanje mogućih 

problemskih situacija u prilagodbi i razmišljanje o 

mogućim rješenjima 

 Razgovor s kolegicom u skupini, izmjena 

informacija i predlaganje rješenja, dogovaranje 

uloga i zaduženja te usklađivanje postupaka u 

procesu 

 Stalna izmjena informacija s roditeljima i stručnim 

timom 

 Analiziranje postupaka i reakcija (vlastitih, 

djetetovih, roditeljskih) 

 Procjenjivanje situacija i razlučivanje težine 

problema za roditelja i dijete 

 Uživljavanje «u kožu» roditelja / djeteta i razvijanje 

vještine procjene situacije i načina reagiranja 

 

 Pripremljenost za povećani psihički i 

fizički napor u prilagodbi 

 

 Uspješna prilagodba u svim 

skupinama kod djece koja redovito 

dolaze  

 

 U pristupu i poticajima prisutna 

individualizacija prilagodbenim i 

razvojnim potrebama djeteta 

 

 Učinkovito rješavanje mogućih 

poteškoća u prilagodbi  

 

 Učinkovita komunikacija sa svim 

sudionicima u procesu prilagodbe 

 

 Stalno preispitivanje vlastitih 

prosudbi situacija u procesu u cilju 

što učinkovitijeg djelovanja  

 

 

Modeli rada i postupci : 

 Prikupljanje pokazatelja procesa prilagodbe kroz procjenu stanja i praćenje u skupinama 

putem lista pokazatelja - suradnja ST i odgojitelja 

 Unošenje planiranih elemenata kvalitete u proces prilagodbe ovisno o pokazateljima 

praćenja 

  prilagodbe. 

 Vrednovanje učinka putem analize prilagodbenog razdoblja kroz radne dogovore, 

tromjesečna vrednovanja skupina i kroz godišnje izvješće. 

Provoditelji: Odgojitelji skupina s  djecom u procesu prilagodbe, psiholog i ostali članovi 

stručnog tima prema potrebi. 
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Vremenska dinamika: Rujan i listopad - intenzivno praćenje, analiza praćenja kroz radne 

dogovore i liste praćenja te tromjesečno planiranje i vrednovanje. 

 

IV   ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

1. Redovni odgojno obrazovni program  

 

Preduvjeti koji su doveli do izbora i potrebe pojačanog rada na bitnoj zadaći proistekli su iz 

analize i evaluacije neposrednog rada u pedagoškoj godini 2019/20., a odnose se na: 

 

- Nastavak praćenja razvoja sve djece u svim skupinama 

- Potreba individualiziranog pristupa djeci s različitim posebnim potrebama 

- Analiza mjesečnih i tromjesečnih odgojno-obrazovnih planova skupina tijekom 

2019./2020. godine 

- Potreba primjene edukacijskih materijala i tematskih cjelina nastalih u primjeni rada 

stručno-razvojnog centra DV Iskrica (Liste praćenja naprednosti prema specifičnim 

područjima) 

 

Napomena: Radi pojave pandemije Covid-19 od ožujka 2020. do kraja svibnja 2020. nismo 

imali kontinuitet u radu na bitnoj zadaći te ju intezivno nastavljamo u ovoj pedagoškoj godini. 

 

Ciljevi rada na bitnoj zadaći su usmjereni na: 

 

1. Ujednačavanje kriterija i razine kvalitete razvojnog planiranja u svim skupinama 

2. Ujednačavanje kriterija valorizacije mjesečnih i tromjesečnih planova 

3. Timska suradnja odgojitelja i stručnog tima na pripremi, provedbi i evaluaciji IOOP-a 

za djecu s teškoćama i darovitu djecu 

 

Bitne zadaća ustanove: 

a) Rad na razvojnom planiranju na razini ustanove: 

- praćenje i prepoznavanje napredne i darovite djece prema izrađenim listama 

- planiranje aktivnosti i neposrednog rada kroz  IOOP-e za svu djecu s posebnim 

potrebama, uključujući i darovitu 

- provedba planiranih aktivnosti 

- suradnja s roditeljima u vidu stručnog informiranja o cijevima i procesu rada s 

djetetom za kojim se izrađuje IOOP 

 

b) Rad na općoj edukaciji odgojitelja i stručnih suradnika s temom 'darovitost'  s 

nagalskom na prezentaciji posebnih tematskih cjelina realiziranih u okviru modula 

SRC-a DV Iskrica u 2019./2020. godini  

 

Tematske cjeline se odnose na identifikaciju i obogaćene aktivnosti u specifičnim područjima 

darovitosti u posebnim programima naše ustanove: 

SPECIFIČNA PODRUČJA: POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI: 

Područje kreativnosti  (likovnost i glazba)  Etno program i Mala kreativa 

 

Jezično područje 

Rano učenje engleskog jezika i kreativnost u 

materinjem jeziku 

Prirodoznanstveno područje Održivi razvoj i multikulturalnost 

Matematičko područje EU projekt „European New Generation“ 
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Psihomotorno područje 

Sportski univerzalni program i Program 

ranog učenja engleskog jezika i poticanja 

motorike 

 

Napomena: Odabrane tematske cjeline su izabrane temeljem vrednovanja polaznica SRC-a 

koje su visoko ocjenile predavače, sadržaje i primjenjivost u radu. 

 

 

Specifične zadaće u svim skupinama: 

 

1. Procjena razvojnog statusa za svu djecu (inicijalno i finalno) 

2. Oblikovanje materijalnog konteksta za ostvarivanje bitne zadaće 

3. Promjena projektne metode rada tijekom godine u svim skupinama 

4. Dokumentiranje i valorizacija aktivnosti i ishoda djece/odgojitelja  

5. Priprema, provedba i evaluacija IOOP-a po svim skupinama 

6. Stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada s djetetom i suradnja na provedbi 

zadataka i aktivnosti za djecu s posebnim potrebama 

 

 

U ostvarivanju bitne zadaće o.o rada vodit ćemo se strategijama:  

 

 U odnosu na dijete:  

 procjena i praćenje ciljanih segmenata razvoja za svu djecu i djecu s posebnim 

potrebama 

 dokumentiranje i vrednovanje napretka djece prema listama praćenja u svim odgojnim 

skupinama 

 

U odnosu na odgojitelje: 

 edukacija i stručno usavršavanje odgojitelja u području prepoznavanja i poticanja 

djece s posebnim potrebama (suradnja s HURID-om) 

 osmišljavanje i provedba IOOP-a (aktivnosti i metodički pristupi) za djecu s posebnim 

potrebama ( primjeri dobre prakse iz provedenog prvog ciklusa SRC-a) 

 timski rad odgojitelja i stručnog tima na provedbi specifičnih zadaća 

 dokumentiranje i vrednovanje unaprijeđenih modela rada na ostvarivanju specifičnih 

zadaća 

 

U odnosu na roditelje: 

 osmišljavanje i provedba različitih oblika informiranja roditelja o ciljevima i procesu 

rada s djecom 

 aktivno uključivanje u provedbu praćenja/sakupljanja podataka te primjenu ciljanih 

aktivnosti s djecom   

 eduakcija i podrška roditeljima djece s TUR (suradnja s HURID-om prema Marte Meo 

metodi) 
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1. Dinamika  realizacije bitne zadaće 
 

Vrijeme: Zadaće: 

 

LISTOPAD 

2020. 

 

Tromjesečno razvojno planiranje i osvrti na razvojne zadaće/ stručni tim i 

odgojitelji 

 

LISTOPAD/ 

STUDENI 

2020.  

 

Inicijalno snimanje razvojnog statusa djece prema razvojnim listama i 

upoznavanje s razradom zadaća u pripremi IOOP-a / za vrtičke i jasličke 

skupine ovisno o tempu prilagodbenog perioda 

 

STUDENI 

2020. 

 

Prepoznavanje i praćenje djece s posebnim potrebama  (teškoće i daroviti) 

prema listama indikatora za svakog odgojitelja u skupini 

 

PROSINAC 

2020. 

 

Tromjesečna evaluacija razvojnog planiranja, dokumentiranja i prve faze 

planiranja IOOP-a u skupinama / stručni tim i odgojitelji 

 

SIJEČANJ 

2021. 

 

Tromjesečno razvojno planiranje i osvrti na razvojne zadaće/ stručni tim i 

odgojitelji 

OŽUJAK- 

TRAVANJ 

2021. 

Tromjesečna evaluacija razvojnog planiranja, dokumentiranja i provedbe 

IOOP-a u svim skupinama 

TRAVANJ 

2021. 

Tromjesečno razvojno planiranje i osvrti na razvojne zadaće/ stručni tim i 

odgojitelji 

SVIBANJ 

2021. 

Tromjesečna evaluacija razvojnog planiranja, dokumentiranja i provedbe 

IOOP-a u svim skupinama  

Finalno snimanje razvojnog statusa djece prema razvojnim listama 

LIPANJ 

2021. 

 

Izvješće provedenih i dokumentiranih aktivnosti 

Analiza dobivenih podataka - stručni tim 

Izvješće odgojitelja na Odgojiteljskom vijeću 

*Detaljnija razrada rada na razvojnom planiraju (prikazana u Gl. Naobrazba i stručno   

usavršavanje) 

 

Oblici rada provedbe navedenih zadaća će biti: timovi, manje grupe, individualno. 

Operacionalizacija realizacije bitne zadaće sadrži slijedeće protokole: 

 

RAZVOJNE LISTE  

LISTE IDENTIFIKACIJE DAROVITE DJECE 

LISTE PRAĆENJA NAPREDNOSTI/DAROVITOSTI U PODRUŽJIMA (SRC Iskrica)  

LISTE PRAĆENJA RAZVIJENOSTI POJEDINIH VJEŠTINA ZA DJECU S TUR - 

KONKRETIZACIJA IOOP-a  

ZAPISNIK INDIVIDUALNOG RAZGOVORA S RODITELJEM  
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CAP PROGRAM  -   Program prevencije zlostavljanja djece 

            (peta godine primjene) 

 

Predškolski CAP dio je CAP programa prevencije zlostavljanja djece i provodi se prema 

planiranom kurikulumu u radionicama za djecu u vrtiću.  

Cilj je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz: 

 pružanje kvalitetnih informacija; 

 poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama; 

 osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika vrtića, da im pruže    

       kvalitetniju podršku. 

Radionice za djecu održavaju se kroz 3 uzastopna dana u trajanju oko pola sata. Vode ih 5 

posebno educiranih CAP pomagačica. 

Program uključuje roditelje odnosno odgojitelje koji će pripremiti djecu za radionice i provoditi 

aktivnosti nakon CAP-a kako bi se ponovile usvojene prevencijske strategije.  

 

Pripremne aktivnosti u skupinama djece pred školu obuhvaćat će teme iz:  

- Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava (Tko sam ja, Kako me vide 

drugi, Po čemu sam poseban,  Moje potrebe,  Što mi treba za život, Na što sam ponosan, 

Tko sve brine o meni, Po čemu smo različiti, a po čemu slični, Imam pravo na..., Moje 

dužnosti, Pravila treba poštivati),  

- Odgoja za humane vrijednosti  (prijateljstvo, tolerancija, solidarnost...) i emocionalnog  

opismenjavanja (prepoznavanja vlastitih i tuđih emocija, verbaliziranje, te razumijevanje).  

Također, sadržaje za djecu ćemo proširiti obradom teme spolnog zlostavljanja, prihvatljive i 

neprihvatljive dodire i tzv. „ pravilo donjeg rublja ” kroz problemsku slikovnicu i edukativni 

crtani film Kiko i ruka. Taj sadržaj je publiciran kroz kampanju „Zaustavimo spolno nasilje 

prema djeci” Vijeća Europe 2010.  

Radionice za djecu su strukturirane i prilagođene mogućnostima i potrebama djece. 

Provode se u tri dana u svakoj starijoj skupini, važna je izmjena voditeljica i njihovih različitih 

uloga što doprinosi dinamičnosti sadržaja radionice. 

 

Specifične zadaće u primjeni predškolskog CAP-a: 

 pripremne aktivnosti odgojitelja u skupinama djece u godini pred školu - (siječanj  2021. 

-  ožujak 2021.) 

 prezentacija Programa za roditelje djece pred školu (CAP tim) - veljača 2021. 

 koordinacija CAP tima i odgojitelja predškolskih skupina za vrijeme trajanja pripremnih 

aktivnosti djece (siječanj  2021. -  ožujak 2021.) 

 neposredni rad CAP tima na pripremi i provedbi tematskih igraonica u skupinama djece 

u godini pred školu (travanj 2021.) 

 evaluacije svih sudionika (djece, djelatnika, roditelja, odgojitelja u skupinama pred 

školu  (travanj 2021.) 

 postava izložbe dječjih plakata iz CAP programa na nivou ustanove (svibanj 2021.) 

 izvješće rada CAP tima koordinatoru Udruge roditelja KPK na kraju primjene programa 

(svibanj 2021.) 

 stručno usavršavanje CAP tim tijekom godine (stručne tribine, koordinacije s drugim 

timovima, Konferencija CAP pomagača Hrvatske) - tijekom godine 

 

CAP tim: 

Odgojitelji: M. Butorac i P. Horvat, defektolog M. Jelović, pedagog Ž  Horvatić i psiholog 

E.Jagić Vasilić 
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PROGRAM PREDŠKOLE U REDOVNOM PROGRAMU: 

Skupine: Bubamare, Sunce, Jagodice, Ribice, Maslačak i Frogs 

NOSITELJI 

PROGRAMA 

Odgojiteljice: K. Tadić, M. Račić, J.Španjol, K.Petrač, J.Kecerin, R.Matas, 

M.Butorac, K.Škugor,J. Lisac, K.Polanščak, M.Kubinčan Gruičić i D.Mamula 

VIZIJA I 

VRIJEDNOSTI 

 

• prepoznati i zadovoljiti individualne i razvojne potrebe djeteta 

• primjereno očitati razvojni status djeteta 

• cjelovito obuhvatiti i poticati razvojna područja 

• pristup i poticaje uskladiti individualnim potrebama djeteta 

• oblikovati kontekst u skupini  primjeren razvoju i učenju 

• realizirati raznolike aktivnosti sukladno prethodnim zadaćama i ciljevima 

SPECIFIČNI 

ODGOJNO-

OBRAZOVNI 

ZADACI: 

 osposobljavanje za prihvaćanje obveza kao temelja za buduće 

            školske obveze 

       •    otvorenost za prihvaćanje informacija  

       •    otvorenost za učenje u interakciji s drugima 

       •    otvorenost za primanje i slijeđenje usmenih i pismenih poruka  

       •    poticanje osjećaja sigurnosti i prihvaćenosti 

       •    napredovanje  sukladno svojim mogućnostima 

       •    pružanje mogućnosti za vježbanje vlastitih sposobnosti i stjecanje    

            povjerenja u sebe – stvaranje pozitivne slike o sebi 

       •    prepoznavanje i prevencija uočenih razvojnih poteškoća 

 obogaćivanje redovnog programa aktivnostima izvan ustanove 

(posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski programi i sl.) 

POSEBNOSTI: 

 

 

Učenje i usvajanje sadržaja u malim skupinama organiziranim po centrima u 

kojima djece borave, individualni ili grupni rad prema individualnim potrebama 

svakog djeteta. 

OČEKIVANI 

ISHODI:  

Znanje: 

• Socio-emoc. aspekt - postizanje zrelosti za školu i školsko učenje kroz        

motivirajuće sadržaje, pravila i dosljednost te poštivanje pravila i suradnju; 

kontrola izražavanja emocija, slika o sebi kroz afirmativne poruke i aktivnosti 

koje su upućivale dijete na dobru prihvaćenost u kolektivu, na pokazivanje 

osjećaja i vrijednosti kroz odnose među djecom.  

•  Spoznajni razvoj - spremnost za samostalno rješavanje postavljenih zadaća, 

funkcije opažanja, pažnje, mišljenja, logičkog zaključivanja i pamćenja.  

Vještine: 

• Govorni razvoj - uspješnost u čistoći artikulaciji glasova te glasovnoj analizi i  

sintezi. 

• Fino-motorički razvoj - držanje olovke, vještina rezanja škaricama i vještina u 

grafomotoričkim vježbama. 

Vrijednosti: 

• Obogaćivanje programa kroz didaktiku i materijale primjerene potrebama i  

sukladno razvojnim postignućima djeteta u godini pred školu 

• Rad u malim grupicama ili individualan ukoliko to zahtijeva potreba djeteta 

VREMENIK 

AKTIVNOSTI  

 

1. listopad 2020. – 31. svibnja 2021. 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

 pedagoška dokumentacija 

 razvojne liste   

 liste procjene zapažanja kroz individualni i grupni rad 
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2. Unapređivanje kvalitete posebnih programa  

 

U našoj ustanovi u provedbi je deset posebnih programa, koji će sukladno svojim ciljevima i 

zadaćama prilagođavati refleksiju rada na provedbu glavnih zadaća GP-a a sukladno provedbi 

specifičnih postavki svojih posebnih programa:  

 

 Program ranog učenja engleskog jezika 

 Program ranog učenja njemačkog jezika 

 Sportski univerzalni program 

 Etno-program s elementima tradicijske kulture „Dijete i baština“ 

 Program katoličkog vjerskog odgoja 

 Program odgoja održivog razvoja, učenje za život i multikulturalnost  

 Program za dijete u 2. i 3. godini – Rano učenje engleskog jezika i razvoj motorike s 

elementima tjelesnog vježbanja /u ustroju/ 

   

 

POSEBNI PROGRAMI RADA S DJECOM U 2020./21. GODINI 

 

PROGRAM POSEBNI PROGRAMI RANOG UČENJA STRANOG JEZIKA 

(engleski i njemački);  

Skupine: Delfini, Sunce, Zeko i Žabice 

NOSITELJI 

PROGRAMA 

Odgojiteljice: H.Topolovec, I.Dokman, J.Španjol, P. Horvat 

M.Kubinčan Gruičić i D. Mamula,  

VIZIJA I 

VRIJEDNOSTI 

Podizanje kvalitete procesa na višu razinu, nastavak suradnje sa 

partnerima iz europskih zemalja radi daljnje razmjene dobre prakse i 

usavršavanje jezika, otvorenost prema novim europskim projektima i 

suradnja s vrtićima iz Zagreba i šire koji provode Program ranog učenja 

stranog jezika, te uvođenjem u rad vanjskih suradnika, izvornih 

govornika, osoba različitih kultura i nacija 

Individualizirani pristup svakom djetetu, multikulturalnost i tolerancija, 

kreativnost, odgoj za europsko građanstvo 

VREMENIK 

AKTIVNOSTI  

 

Tijekom cijele pedagoške godine 

 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

Procjena razvojnog statusa, usvojenosti kompetencija putem praćenja 

djetetova razvoja. Procjena razine kvalitete konteksta od strane stručnih 

djelatnika. Analiza upitnika za odgojitelje i roditelje tijekom pedagoške 

godine. 

 

 

PROGRAM SPORTSKI  

Skupine:  Bubamare i Zeko  

NOSITELJI 

PROGRAMA 

 

Odgojitelji: K.Tadić i S.Gudlin 

VIZIJA I 

VRIJEDNOSTI 

 

 

Stvaranje visoke razine kvalitete koja se implementira i integrira u  programu 

temeljem dugogodišnjeg iskustvo u sklopu vježbaonice Učiteljskog fakulteta 

za studente kineziološke metodike. 
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Vježbanjem utemeljenim na znanstvenim spoznajama utjecati na: regulaciju 

morfoloških, motoričkih i funkcionalnih obilježja, na kognitivne funkcije, na 

modalitete ponašanja i na uspješnu socijalizaciju djece. 

 

VREMENIK 

AKTIVNOSTI  

 

Tijekom cijele pedagoške godine. 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

Vrednovanja temeljena na mjerenjima zdravstvenog stanja, antropoloških 

obilježja ( visina, težina ), motoričkih sposobnosti, općih aerobnih sposobnosti, 

te procjene motoričkih informacija i dostignuća (inicijalnog ,tranzitivnog i 

završnog mjerenja ).  

Anketa procjene kvalitete programa od strane roditelja. 

Javna prezentacija programa i postignuća djece. 

 

 

PROGRAM ETNO PROGRAM S ELEMENTIMA TRADICIJSKE KULTURE 

ETNO PROGRAM S ELEMENTIMA FOLKLORA 

Skupina: Leptirić 

NOSITELJI 

PROGRAMA 

 

Odgojitelji: K.Biluš Brožić 

VIZIJA  

VRIJEDNOSTI 

 

 

Poticanje spoznaja o tradiciji, kulturi i identitetu uz poštovanje različitosti 

kulture i običaja drugih krajeva. 

Usvajanjem igara s pjevanjem te elemenata folklora, utjecati na: spoznajne, 

motoričke kao i kognitivne funkcije, na modalitete ponašanja i na uspješnu 

socijalizaciju djece. 

 

Nacionalni identitet, humanizam i tolerancija i kreativnost. 

VREMENIK 

AKTIVNOSTI  

 

Tijekom cijele pedagoške godine 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

Praćenje usvojenosti sadržaja ( kultura odijevanja stanovanja i prehrane, 

prometala, alati, glazbala, ples, zanati, igre i igračke i pojmovi )  kroz početno 

i završno snimanje. 

Anketa procjene kvalitete programa od strane roditelja. 

Javna prezentacija programa i postignuća djece. 

 

 

 

PROGRAM PROGRAM ODGOJA  ODRŽIVOG  RAZVOJA, UČENJE ZA ŽIVOT  I 

MULTIKULTURALNOST 

Skupina:  Maslačak 

NOSITELJI 

PROGRAMA 

 

Odgojitelji: J. Lisac  

VIZIJA I 

VRIJEDNOSTI 

 

 

Razvijanje ekološke osjetljivosti djeteta i njegovog aktivnog odnosa u 

neposrednom okruženju i  odgoj za ljudska prava i multikulturalizam  kroz  

poštovanje ljudskih prava, zaštitu svojih i prava drugoga, zalaganje za nenasilje 

i mirno rješavanje sukoba,  te odgoj za odgovorno građanstvo. 

 Ekološka osviještenost, socijalna kompetencija i multikultiralnost. 

VREMENIK 

AKTIVNOSTI  

Tijekom cijele pedagoške godine 
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NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

Samovrednovanje i vanjsko vrednovanje: 

 ankete za roditelje /početkom Programa i krajem istog – lipanj/ 

 tematski upitnici tijekom godine  

 foto i video materijali tijekom procesa rada 

 posebne bilješke praćenja djece i suradnje s roditeljima 

 prezentacija Programa na stručnom aktivu/skupovima  

 pisano izvješće krajem godine za AZOO /vanjsko vrednovanje/  

 

 

PROGRAM PROGRAM KATOLIČKOGA VJERSKOG ODGOJA 

DJECE PREDŠKOLSKE DOBI 

Skupina: Sunce 

NOSITELJI 

PROGRAMA 

 

Odgojitelji: J. Španjol i K. Petrač   

VIZIJA I 

VRIJEDNOSTI 

 

U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja, njegovati i razvijati 

religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno dobi, za 

otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na 

sebe, na drugoga, te na poseban način Boga. 

 

VREMENIK 

AKTIVNOSTI  Tijekom cijele pedagoške godine. 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

Evaluacija će se temeljiti na : 

- anketi za roditelje (početak Programa/rujan; jednom tijekom 

trajanja Programa/ožujak; kraj programa/lipanj-srpanj) 

- anketi dječjih spoznaja o religijskim pojmovima ( inicijalno/ rujan; 

finalno/lipanj-srpanj) 

- tematski upitnici tijekom godine 

- foto i video materijali stvoreni tijekom procesa rada 

- posebne bilješke praćenja djece i suradnje s roditeljima 

 

Napomena: 

Načini ostvarivanja programa, specifični odgojno-obrazovni zadaci, te očekivani ishodi u 

posebnim programim, te programu predškole su opisani u Kurikulumu vrtića. 
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3.  Unapređivanje rada mentora u suradnji s Učiteljskim fakultetom 
 

Unapređivanje programa rada s djecom kroz vježbaonice sa studentima Učiteljskog 

fakulteta /metodika kineziologije i metodika likovne kulture/, bitna je zadaća odgojno-

obrazovnog rada. U program vježbaonice UF biti će uključeno četiri odgojne skupine za 

kineziološku metodiku i tri odgojne skupine za likovnu metodiku, ukupno pet odgojitelja 

mentora. 

Područje: Nositelji / Mentori: Suradnici: Vrednovanje: 

 

Metodika 

kineziologije 

 

 

 

 

K.Tadić, odgojitelj 

savjetnik,  

V.S.Hauzer, odgojitelj 

savjetnik, 

J.Lisac, odgojitelj 

savjetnik, 

D.Belegić, odgojitelj 

Učiteljski fakultet 

Sveučilišta u 

Zagrebu /  

prof. dr V. Horvat,  

prof. I. Bokor 

 

 

Vrednovanje plana 

rada vježbaonice, 

Procjene studenata 

Procjene i 

samorefleksije 

mentora i vanjskih 

suradnika 

 

Metodika  likovne 

kulture 

V.S.Hauzer odgojitelj 

savjetnik 

J. Lisac odgojitelj 

savjetnik, 

I.Matavulj, odgojitelj 

 

Učiteljski fakultet 

Sveučilišta u 

Zagrebu / 

prof.A.Balić Šimrak 

 

Vrednovanje plana 

rada vježbaonice, 

Procjene studenata 

Samorefleksije 

mentora i vanjskih 

suradnika 

 

PROGRAMI S DJECOM IZVAN VRTIĆA U 2020./21.    

 

1. Kulturni sadržaji:  Posjeta dječjim kazalištima /prema dogovoru/  

                                     Posjeta Dječjoj knjižnici Marina Držića  /Mjesec hrvatske knjige –  

                               10. mj. 2020./  - djeca školski polaznici 

                               Program Glazbene mladeži u Lisinskom (koncerti) 

                                     Sudjelovanje u Hodočašću vrtića Zagrebačke metropolije na Mariju  

                                     Bistricu /u suradnji s roditeljima/ lipanj 2021. - vjerski program 

                                     Postava i posjeta izložbi tijekom godine  

     Stručne radionice za djecu u Etnografskom muzeju 

                                     Interaktivne izložbe u Pučkom otvorenom učilištu     

                   

 2. Sportski sadržaji:  HOD /Hrvatski olimpijski dan/ - 09.mj.2020. 

                                      Svjetski dan sporta – 05.mj.2021. 

                  Klizanje / ŠRC Šalata/  studeni 2020.  

                                      Mali nogomet – treninzi u organizaciji NK Trnje 

                Tenis na SRC Trnje /jesen 2020. – proljeće 2021./ 

                   Sportske igre na Bundeku /Dani DV Grada Zagreba – 5.mj.2021.   

                  

3. Obrazovni sadržaji:  Izleti u prirodu – prema dogovoru jesen 2020. i proljeće 2021. 

                                        Prvi koraci u prometu' – obilježavanje Dana policije 29.9.2020. 

                                        Posjeti muzejima prema projektima skupina 

                                        Prema kurikulumu odgojnih skupina 

                                        Velikani hrvatske povijesti - motiv: Ivan Meštrović;   

                                        organiziranje likovne smotre u suradnji s OŠ G.Viteza; izložba u  

                                        siječnju 2021.) 

Napomena: Realizacija planiranih sadržaja ovisit će o epidemiološkoj situaciji s Covid 19. 
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V  NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Stručno usavršavanje ove pedagoške godine biti će usmjereno na nove edukacije za odgojitelje 

i stručne suradnike.  

Edukacije u Stručno razvojnim centrima – nastavak edukacija od prošle pedagoške godine (P-

Horvat – DV Špansko, D.Magdić – DV Trešnjevka, M.Kubinčan Gruičić i I.Dokman – DV 

Siget, A.Kraljev i M.Jelović – DV Radost). 

Prema interesu odgojitelji će biti uključeni u „Zajednice učenja“ te zajednički propitivati i 

unapređivati svoju praksu; voditeljice odgojitelji: Helena Topolovec i Vesna Stojanović 

Hauzer. 

Nastavak rada u SRC DV Iskrica (2. - 9. modul za drugu eduakcijsku grupu) prema planu i 

programu za sustručnjake, polaznike edukacije i djelatnike vrtića. Nastavak drugog ciklusa 

ovisit će o situaciji i mjerama vezano uz pandemiju. 

Osim toga, edukacija će biti usmjerena na unapređivanju rada odgojitelja prema bitnoj 

zadaći IV gl. kroz kolektivne oblike stručnog usavršavanja na razini ustanove (Odgojiteljska 

vijeća i stručni aktivi), planiranja, radne dogovore i analize u manjim grupama.  

Individualne oblike provoditi ćemo kroz Program permanentnog stručnog usavršavanja  

/rad na dogovorenoj i izbornoj stručnoj literaturi/.  

- Rad na općoj edukaciji odgojitelja i stručnih suradnika s temom 'darovitost'   

- Rad na ERASMUS+ projektu „EUROPEAN NEW GENERATION“, za period 

2018. - 2021. godine. – Tim odgojitelja i stručnih suradnika 

- Rad na ERASMUS+ projektu „CHOCOLATE“ (CHildren Of COllaborative 

LAnguage TEaching) za period 2019. – 2021. godine – Tim odgojitelja i stručnih 

suradnika 

- Rad na novom ERASMUS+ projektu „Full STEAM Ahead-learning trough play“, 

za period 2020.-2022. godine – Tim odgojitelja i stručnih suradnika 

 

BITNA ZADAĆA: 

 

 Razvoj osobnih i stručnih kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika kroz 

osnaživanje u radu prema bitnim zadaćama ustanove i Stručno razvojnog centra DV 

Iskrica 

 

OBLICI STRUČNOG USAVRŠAVANJA I RAZRADA: 

 

1. Ostvariti Plan i program Odgojiteljskih vijeća, Stručnih aktiva i Radionica timova, kao 

plana i programa stručnog usavršavanja uz praćenja i procjene stanja  

2. Ostvariti program individualnog usavršavanja stručnih djelatnika prateći zadaće 

timskog i samostalnog rada na pojedinim projektima kroz kvalitetu procesa 

3. Osigurati kvalitetnu suradnju i timski rad odgojitelja i stručnih suradnika u radioničkim 

oblicima prijenosa/transfera iskustva i postignuća u radu   

4. Kvalitetno ostvarivati oblike stručnog usavršavanja izvan vrtića za sve odgojne 

djelatnike 

5. Program uvođenja u rad odgojitelja pripravnika uz kontinuirani profesionalni razvoj i 

učenje  
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Odgojiteljska vijeća:     

 

Red

br. 
S a d r ž a j N o s i t e l j  Dinamika 

   2020./21. 

1. 
Razmatranje i utvrđivanje Godišnjeg plana i 

programa rada za 2020/21.   

Ravnatelj 

Stručni tim 

 

Rujan 

2. 

 

Prezentacija posebnih tematskih cjelina 

realiziranih u okviru modula SRC-a 2019./2020. 

Ravnatelj 

Odgojitelji 

voditelji 

posebnih 

programa 

Stručni tim 

Studeni 

3. 

 

 

Prezentacija posebnih tematskih cjelina 

realiziranih u okviru modula SRC-a 2019./2020. 

Ravnatelj 

Odgojitelji 

voditelji 

posebnih 

programa 

Stručni tim 

 

Siječanj 

 

4. 

 

Prezentacija Erasmusa+ projekta (4. i 5. projekt) 

Zajednice učenja - prezentacija rada 

 

Voditeljice 

Erasmus timova 

Voditelji 

Zajednica učenja 

Ožujak 

5. 
Valorizacija rada na razvojnom planiranju i 

provedbi IOOP-a po skupinama  

Ravnatelj 

Odgojitelji 

Stručni tim 

Svibanj 

6. 

 

Plan i programa rada ljeti 

Organizacija rada skupina i odgojitelja za 

pedagošku   2020/21. godinu 

Ravnatelj 

Stručni tim 

Odgojitelji 

Lipanj 

7.  

Analiza Plana i programa rada ljeti 

Godišnje izvješće rada ustanove za 2020./21. 

Zadaće prilagodbenog razdoblja i model rada  

igraonica za djecu i roditelje 

Ravnatelj 

Stručni tim 

Kolovoz 
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Stručni aktivi 2020./2021. 

 

Red

br. 
S a d r ž a j – P r o j e k t i N o s i t e l j  Dinamika 

   2020/21. 

1. 
Stručne radionice razvojnog planiranja i 

planiranja i provedbe IOOP-a za sve skupine 
Stručni tim 

listopad – 

travanj prema 

dinamici 

mjesečnih 

planova 

2. 
Prezentacije projekata u okviru Programa 

stažiranja 

Pripravnici 

odgojitelji 

 

tijekom godine 

 

3. Edukacija za odgojitelje „Rastimo zajedno“ Pedagog siječanj-travanj 

 

 

Kolektivni oblici izvan vrtića  

 

Agencija za odgoj i obrazovanje kao i mnoge druge ustanove, organiziraju oblike 

stručnog usavršavanja. Praćenje ponude uz izbor, odgojitelji i stručni suradnici vrše putem web-

stranice Agencije te na osnovu drugih pristiglih ponuda. 

Sukladno potrebama i mogućnostima osiguravamo stručno usavršavanje naših djelatnika u što 

većem broju i raznolikosti. Izvješćivanje o temama i glavnim značajkama skupa obavezno je 

na Odgojiteljskom vijeću. Edukacija odgojitelja i stručnih suradnika za voditelje Programa 

Rastimo zajedno u organizaciji AZOO.  

 

 

Rad sa studentima i pripravnicima: 

 

Osim rada u sklopu Vježbaonice UF (deteljnije opisano u Gl. IV) planiramo provedbu 

prakse redovitih i izvanrednih studenata prema planu Učiteljskog fakulteta i izboru studenata. 

 

Kroz Program stručnog osposobljavanja za samostalni rad a u okviru organizacije Zavoda za 

zapošljavanje i Programa poticajnih mjera za stručno osposobljavanje odgojitelja i stručnih 

suradnika planirat ćemo zadaće prema Programu stažiranja.  

 

INTERESNE SKUPINE   
Sukladno zadaćama Godišnjeg plana i programa naše ustanove, a temeljem osobnih vještina i 

afiniteta, odgojitelji se mogu uključiti u ponuđene interesne skupine. Moguće je biti članom 

više od jedne skupine. Skupine se sastaju jednom mjesečno ili češće prema svojim zadaćama. 

 

 1. Dramsko-scenska skupina 
Skupina se okuplja prema procjeni potrebe za organiziranjem  predstave/scenskog;lutkarskog 

doživljaja za djecu/. Voditelj interesne skupine je Kristina Biluš Brožić, odgojitelj. 
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1. Estetsko ozračje ustanove 

U ostvarivanju ove zadaće sudjeluju svi odgojitelji. 

Za prostorne cjeline zadužene su skupine koje toj cjelini 'pripadaju (s iznimkom skupine 

jagodice): 

- Jaslice: sve skupine oblikuju cijeli prostor hodnika, voditelj: S.Hrastov 

- Glavni ulaz: Bubamara, Sunce, Jabuka, voditelj: K.Tadić 

- Kod kuhinje: Jagodice, Ribice, Medo (prostor garderoba i do kabineta), voditelj: 

J.Kecerin 

- Donji punkt: Leptirić, Puž, Maslačak (od kabineta prema odgojnim sobama), 

voditelj: J.Lisac 

- 'Bosutska': glavni ulaz, garderobe i blagovaonica, voditelj: M.Kubinčan Gruičić 

 

 Web skupina i 'trnjanski info' 
Zadaće se odnose na ažuriranje web stranice vrtića sukladno događanjima života Iskrice. 

Također, se uređuje 'info prostor' informacijama o događanjima u Gradskoj četvrti Trnje, 

značajnima za djecu i roditelje (voditelj: R. Matas) 

 

Zaduženi za web stranicu Vrtića su Marina K. Gruičić, Petra Horvat i Ana Radišić (tjedni 

jelovnik i dnevno slika dnevnog jelovnika). 

 

 'Edenski vrt' 

Program rada odnosi se na oplemenjivanje ozračja brigom i njegom sobnog bilja u ustanovi. 

Voditelj je Jasminka Španjol (sudjeluju D.Magdić, S.Šimunaj, R.Grdić, J.Kecerin, R.Matas, 

A.Galić) 

Ostala zaduženja odgojitelja: 
Voditelj likovnog kabineta: Vesna Stojanović Hauzer 

Voditelji zapisnika stručnih sastanaka: Katarina Škugor i Antonija Kraljev 
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VI  SURADNJA S RODITELJIMA  

 

 

Roditelji su naši najvažniji suradnici u zajednici koja uči, te zagovornici i promotori 

odgojno-obrazovnog procesa i posrednici prema lokalnoj zajednici. Partnerstvo s roditeljima 

neizostavan je oblik djelovanja u procesu odrastanja djeteta uključenog u život našeg vrtića. 

Protkan je kroz sve segmente odgojno obrazovnog rada od postavljanja organizacije do 

provedbe i vrednovanja. Sukladno bitnoj zadaći ustanove koja se odnosi na razvojno planiranje 

i stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada sa svom djecom u skupini, ali i na 

suradnju u provedbi zadataka i aktivnosti za djecu s posebnim potrebama smatramo važnim 

slijedeći ciljevi: 

 

 Provedba različitih oblika informiranja roditelja o ciljevima i procesu rada sa svom 

djecom u skupini temeljenim na razvojnim planiranjima i tromjesečnim valorizacijama 

 

 Provedba različitih oblika informiranja roditelja o ciljevima i procesu rada sa  djecom s 

posebni potrebama temeljenim na planiranju, provedbi i valorizaciji IOOP-a 

 

 Poticanje roditelja na aktivno uključivanje u provedbu praćenja/sakupljanja podataka te 

primjenu ciljanih aktivnosti s djecom   

 

Nastavak uključivanja roditelja u život djece na razini odgojne skupine i cijelog vrtića kroz 

sljedeće modele suradnje i partnerstva: 

 

o uključivanje roditelja u razdoblje prilagodbe, kao i sva planirana događanja 

o tematska suradnja s roditeljima na razini vrtića radioničkog tipa s ciljem pomoći 

za uspješnije i kvalitetnije odrastanje i roditeljstvo/radionice  «MALO 

UČILIŠTE»  / razrada u prilogu / 

o razvijanje partnerstva s ciljanom skupinom roditelja u okviru Programa Rastimo 

zajedno 

o razvijanje partnerstva s ciljanom skupinom očeva - Klubovi za očeve u okviru 

Programa Rastimo zajedno 

o prezentacija CAP programa 

o uključivanje roditelja u projektni rad u odgojnim skupinama i njegovu provedbu 

prema potrebama i afinitetima djeteta  

o edukacije, radionice i savjetovanja za roditelje kroz uključivanje i suradnju s 

novim društvenim subjektima – Društvo distrofičara Zagreb 

o edukacije, radionice i savjetovanja za roditelje kroz uključivanje i suradnju s 

novim društvenim subjektima – HURID  
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Plan roditeljskih sastanaka po odgojnim skupinama 

Tijekom godine u svakoj skupini održat će se tri roditeljska sastanka sa sljedećim temama: 

1.  roditeljski sastanak  (vrijeme održavanja: rujan/listopad) 

Sadržaj:  

- očekivanja roditelja i povratna informacija 

- osvrt na prilagodbu  

- plan i program rada za odgojnu skupinu i psihofizičke osobine djeteta 

- organizacija odgojno-obrazovnog rada  

- suradnja s roditeljima 

- mjere sigurnosti i kućni red 

2.  roditeljski sastanak   (vrijeme održavanja: /prosinac /siječanj/veljača) 

Sadržaj: 

- komunikacijski roditeljski sastanak na temu po izboru roditelja i/ili 

odgojitelja  

- prezentacija rada / projekata s djecom 

3.  roditeljski sastanak    (vrijeme održavanja: svibanj/ lipanj) 

       Sadržaj: 

- postignuća djece u odnosu na razvojni plan 

- prezentacija rada s djecom  

- druženje djece, roditelja i odgojitelja u vrtiću ili izvan vrtića (ukoliko 

budu postojali epidemiološki uvjeti) 

- zajednički izlet djece, roditelja i odgojitelja (ukoliko budu postojali 

epidemiološki uvjeti) 

 

Roditeljski sastanak će biti dokumentiran sa zapisnikom roditeljskog sastanka koji će 

uključivati dnevni red i zaključke sa sastanka. Zapisnik će se slati roditeljima putem 

elektroničke komunikacije i izvjesiti na informativnim panoima te priložiti u pedagošku 

dokuimentaciju skupine. 

Napomena: Okolnosti izazvane pandemijom diktirat će dinamiku i oblike provedbe 

roditeljskih sastanaku (u dvije grupe; na otvorenom prostoru; sportska dvorana; on line i sl.) 

 

 

Individualni razgovori s roditeljima po odgojnim skupinama 

 

Slijedom bitne zadaće odgojno-obrazovnog rada i suradnje s roditeljima nužna je provedba 

individualnih razgovora sa svim roditeljima tijekom godine. 

 

Individualni razgovori s roditeljima izravno su povezani s razvojnim planiranjem rada i 

tromjesečnom valorizacijom rada za svu djecu u skupini te oni trebaju služiti kao glavni izvor 

informacija o djetetu koje se prenose roditeljima i potiče ih se na zajedničko djelovanje. 

 

Tijekom provedbe individualnih razgovora koristit će se Obrazac za IR koji je pomoć i 

smjernica za vođenje istih te će se priložiti u pedagošku dokumentaciju skupine. 
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RADIONICE ZA RODITELJE „MALO UČILIŠTE“ 

Tema radionice 

 

Provoditelji Dinamika 

 

Priprema za školu 

 

defektolog M.Jelović i 

psiholog E.Jagić Vasilić 

 

listopad/model on line  

 

Živjeti s Covidom u odgojno-

obrazovnoj ustanovi 

 

zdr. voditeljica A.Galić i 

vanjski suradnik 

 

 

studeni 

 

Radionice za roditelje Rastimo 

zajedno  

 

pedagog  Ž.Horvatić 

 

 

listopad-prosinac/ 

manje grupe 

 

Postavljanje granica u odgoju 

 

psiholog E.Jagić Vasilić 

 

studeni 

 

Prezentacija CAP programa 

za roditelje djece predškolaca 

 

 CAP tim 

 

siječanj 

 

Podrška roditeljima u radu s 

darovitom djecom predškolske 

dobi 

 

psiholog J.Cvetković Lay 

 

veljača/ manje grupe 

 

Radionice za očeve „Rastimo 

zajedno“ 

 

pedagog Ž.Horvatić 

 

ožujak-travanj/manje 

grupe 

 

Napomena: Provedba navedenih oblika suradnje će ovisiti o okolnostima i tijeku pandemije i 

mjerama HZJZ-a. 
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VII  SURADNJA SA ŠIRIM OKRUŽENJEM        

 

 

Vrtić je integralni dio svake gradske četvrti što podrazumijeva i opravdava 'dvosmjernu 

komunikaciju' tj. djelovanje ustanove na sredinu i obrnuto. Ovo je prirodna potreba – koja se 

događa i spontano i s namjerom. Dječji vrtić Iskrica je aktivni dionik života Gradske četvrti 

Trnje i to vidimo kao trajno opredjeljenje.  

Partnerstva s  vrtićima (gradskim i vjerskim) i osnovnim  školama,  Vijećem gradske 

četvrti Trnje, Društvom distrofičara Zagreb, Pučkim otvorenim učilištem Zagreb, Knjižnicom 

Marina Držića, Učiteljskim fakultetom, Sportsko rekreacijskim centrom Trnje, Domom 

zdravlja Trnje, Župnom crkvom Krista Kralja, Policijskom postajom Trnje, obrtnicima GČ 

Trnje,Gradskim uredom za energetiku i zaštitu okoliša, isplanirana su kroz različite projekte i 

intenzivno se odvijaju kroz cijelu godinu. Neka od njih: 

- Likovna smotra Velikani hrvatske prošlosti  

- Projekt 'U svijetu jednakih mogućnosti' ( DDZ ) 

- Obilježavane manifestacija:Dana planeta Zemlje, Dani mišićne distrofije, Mjesec knjige,    

  Dani ambliopije,16.dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, Svjetski dan  

  sporta, Dan Trnja,Comenius dan i sl. 

-Projekt prometnog odgoja: suradnja s Policijskom postajom Trnje ('Kontakt policajac u    

 vrtiću'); suradnja s Policijskom akademijom 

-izleti i posjete na grdskoj razini kao i području Zagrebačkog prstena 

 

Bogaćenje ovog 'partnerstva' određuje nas kroz aktivno djelovanje na različitim životnim 

područjima. Sadržajnost djetetova života u vrtiću podrazumijeva otvaranje prema sredini koja 

nas okružuje, ali je i potreba i obveza te sredine briga i osiguravanje kvalitete života najmlađih. 

Neizostavan, često i nositelj inicijative, je upravo roditelj. 

Društvena slika naše stvarnosti poziva nas na djelovanje koje ima za cilj roditelja informirati i 

povezati s čimbenicima bližeg okruženja koji nude aktivnosti i znanja namijenjena djeci 

predškolske dobi. Demonstracijom svoga rada, izlaganjem svojih programa i svakim drugim 

oblikom informiranja oni postaju mjesta gdje je dijete uključeno u kvalitetan sportski, kreativni 

i druge oblike druženja.  

Prevencija je ovo nepoželjnih oblika ponašanja koja se kasnije manifestiraju u školskoj dobi i 

kasnijem životu. 

Želja nam je postati poveznicom ovih dviju strana. 

 

Kako ocjenjujemo, suradnja sa širom okolinom poprima nove, kvalitetnije oblike kojima ćemo 

i dalje težiti. Roditeljima naše djece osigurat ćemo sudjelovanje s prijedlozima zanimljivih 

oblika aktivnosti u odgojno obrazovnom procesu vrtića, kao i onih koji su usmjereni samo na 

njih, tj. na odrasle ( razmjena iskustava ), dok  od predstavnika lokalne vlasti očekujemo 

značajnu podršku te realizaciju svih oblika suradnje koju i ta zajednica ponudi vrtiću (Vijeće 

gradske četvrti). U tom smjeru su naše potrebe konkretizirane. 

 

 

BITNE ZADAĆE: 

Nastaviti oblike suradnje kao prošle godine : 

           -     Gradski ured za obrazovanje (permanentno kroz godinu) 

           -     MZO (posebni programi i stručno usavršavanje) 

- suradnja s ustanovama od posebnog značaja,  a s ciljem ostvarivanja potreba naše 

djece i roditelja (zdravstvene, specijalističke, CZSS i sl.) 
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- uključivanje djece u dodatne programe kroz ponudu u vrtiću i izvan njega: tečajevi, 

kulturni, sportski, obrazovni  

- osmišljavanje zanimljivih sadržaja koji će zbližiti djecu, njihove obitelji i  

      djelatnike vrtića (zajedničke akcije i manifestacije – humanitarne, kulturne,  

      ekološke - u vrtiću, našem kvartu i gradu), Dani otvorenih vrata vrtića 

- aktivnosti djece u Vijeću četvrti 

- roditeljska okupljanja / s elementima škole za roditelje 

- suradnja s privatnim i vjerskim  vrtićima i školama u Trnju 

- suradnja s vrtićima naše gradske četvrti (DV Savica, Vrbik, V. Nazor) 

- suradnja sa osnovnim školama naše gradske četvrti (OŠ G.Viteza, OŠ Trnjanska) 

- suradnja s vrtićima koje imaju skupine za rano učenje engleskog i njemačkog jezika 

- suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 

- suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU /trenutno sudjelovanje u tri  

Erasmus + projekta)  

- Suradnja s Učiteljskim fakultetom /vježbaonica; edukacije/ 

- Suradnja za potrebe stručnog usavršavanja odgojitelja i ostalih struktura (kroz SRC 

naše ustanove i SRC-e drugih gradskih vrtića)  

     

METODE RADA I POSTUPCI: 

 

 Planiranje prema potrebi / poticaju  

 Unošenje novina / kvalitete 

 Praćenje i vrednovanje učinka različitim instrumentima 

 Izdavačka djelatnost i propagandni materijali 

 

PROVODITELJI: 

 Timovi odgojitelja i stručnih suradnika, roditelji 

 Suradnici 

 

DINAMIKA: 

 Tijekom godine prema potrebama 
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VIII   VREDNOVANJE 

 

Kako bismo osigurali visoku razinu odgojno-obrazovnog rada, planiramo ga posebno ojačati 

na razini unutarnjeg vrednovanja. Ono će nam pomoći promatrati svoja postignuća s aspekta: 

 

- Djelovanja 'kao cjeline' / ukupnost funkcioniranja ustanove / 

- Djelovanja 'prema segmentima cjeline' /praćenje razvojnog napredovanja djece, 

primjena i poštivanja prava djece, roditelja, odgojitelja i ostalih dionika procesa, 

inkluzija djece s TUR, usavršavanje u ustanovi, konstrukcija kurikuluma skupina i 

vrtića/ 

 

Unutarnja procjena kvalitete Ustanove vršit će se uključivanjem odgojitelja, djece i roditelja, a 

prema kriterijima prema temi ili području koji vrednujemo, kao i grupaciji koja sudjeluje u 

vredovanju /ankete, upitnici i sl./. 

Da bismo osigurali uvjete za uključivanje svih dionika procesa u promišljanje, diskusiju 

i evaluiranje, kao i djelovanje u smjeru rasta kvalitete, potrebno je:   

 Umrežavanje stručnih timova s ciljem izmjene rezultata, a slijedom 

refleksije unutar svojih interesnih formacija/timova 

 Analizom rezultata vlastite prakse slijedom koje smo u  prilici osvijestiti 

svoje prednosti i otklanjati slabosti, a sve na korist djeteta, pa svih drugih 

dionika života u predškolskoj ustanovi 

Samovrednovanje i vanjsko vrednovanje posebnih programa /  

 ankete za roditelje /početkom Programa i krajem istog – lipanj/ (roditelji posebnih 

programa) 

 tematski upitnici tijekom godine (odgojitelji posebnih programa,  stručnih suradnika) 

 foto i video materijali tijekom procesa rada (odgojitelji posebnih programa, članovi 

stručnih suradnika) 

 posebne bilješke praćenja djece i suradnje s roditeljima (odgojitelji posebnih programa, 

članovi stručnih suradnika) 

 prezentacija Programa na stručnom aktivu/skupovima - na razini vrtića i izvan  

 pisano izvješće krajem godine za MZO, AZOO /vanjsko vrednovanje 

Vrednovanje bitne zadaće odgojno-obrazovnog procesa: 

 procjena provedbe svih sastavnica procesa 'razvojnog planiranja' /stručni aktivi/ 

 anketni upitnik  (odgojitelji skupina) 

 chek liste: inicijalno i finalno  (odgojitelji skupina, članovi stručnog tima) 

 zapisnici timskog rada/ refleksije (odgojitelji skupina, članovi stručnog tima) 

 ankete procjene kvalitete timskog rada (odgojitelji skupina) 

 ankete za roditelje (roditelji, stručni suradnici) 

Ostala područja vrednovanja kroz godinu: 

- period prilagodbe, razvojna postignuća djece prema IOOP-u (odgojitelji, stručni 

suradnici, roditelji), praćenja mjera povećane sigurnosti (protokoli iz Plana mjera 

povećane sigurnosti vrtića), praćenja zdravstvenog statusa djece kroz interni 

instrumentarij zdravstvene voditeljice, ankete procjene kvalitete rada u okviru 

vježbanice Učiteljskog fakulteta za kineziološku i likovnu metodiku (odgojitelji 

savjetnici, mentori i studenti),  evaluacije   Programa Rastimo zajedno (od strane 

roditelja), ankete procjene suradnje s odgojiteljima i vrtićem u cjelini (od strane 

roditelja), ankete procjene obogaćivanja redovnog programa (od strane roditelja), 

evaluacije sudionika polaznika edukacije stručno razvojnog centra ustanove. 

 



 

 

 52 

Dječji vrtić Iskrica 

Zagreb, Kruge 3 

KLASA:115-01/20-01/01 

UR.BR.:251-653-01-20-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MJERA POVEĆANJA SIGURNOSTI U DJEČJEM VRTIĆU ISKRICA 

U  2020. – 2021. GODINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSITELJ  PROGRAMA: ravnateljica Vrtića 

 

PROVODITELJI  PROGRAMA: 

Stručni tim, odgojitelji i ostali zaposlenici 

               

 

 

 

 

 

rujan, 2020. 
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CILJEVI PROGRAMA  
 

1. Unapređivanje organizacijskih i materijalnih uvjeta boravka djeteta u vrtiću s aspekta 

prava djeteta na zaštitu i sigurnost 

2. Poticati i razvijati aktivno dijete koje svakodnevno vježba svoju samostalnost, upoznaje 

i koristi razloge suzdržavanja od zabranjenog čina, uči upravljati svojim ponašanjem 

radi svoje zaštite i sigurnosti 

3. Razvijati timski rad na unapređivanju profesionalnog/odgojnog djelovanja odgojitelja u 

ovom području rada 

 

ANALIZA PROBLEMA 

 

U ostvarivanju Plana i programa rada vrtića, važno je imati na umu da ni jedan razvojni i 

profesionalni cilj nije vrjedniji od prava djeteta na sigurnost i zaštitu zdravlja. 

Prema Harteru,1983. i Vastu i suradnicima, 2001. pojam o sebi, čini niz međusobno povezanih 

procesa koji utječu jedan na drugi. Taj sustav je trodijelni i čine ga: znanje o sebi, 

samovrednovanje i samoregulacija. 

Za dijete predškolske dobi samovrednovanje je usko povezano sa samopoštovanjem, a ono 

djeca vežu uz osjećaj sigurnosti i osjećaj pripadanja, u ovom slučaju  odgojiteljici u vrtiću, 

svojoj skupini. 

Samoregulacija je ključni dio djetetovog sazrijevanja i odrastanja. Upravljati vlastitim 

ponašanjem za dijete predškolske dobi znači: 

 Izbjegavati opasnost  da bi se zaštitilo od povreda  

 Tolerancija na odgodu zadovoljenja potrebe, tj. pričekati ono što se ne može odmah 

dobiti 

 Promijeniti modele neprihvatljivog ponašanja, kako bi se ostvario cilj i uspješno 

uskladilo s okolinom. 

Ostvarujući dosadašnji Program pojačane sigurnosti, susreli smo se s potrebom jačanja 

kompetentnosti odgojitelja u prepoznavanju i prihvaćanju djetetove sposobnosti samozaštite. 

 

KORISNICI PROGRAMA: odgojitelji i djeca od 2. do 7. godine  

 

MJESTO PROVEDBE PROGRAMA:    

Unutarnji i vanjski prostori namijenjeni boravku i kretanju djece 

 

VRIJEME PROVEDBE: pedagoška godina 2020./ 2021.   

 

 

SADRŽAJ PROGRAMA: 

 

1. Aktivnosti s djecom: 

Planirati i ostvarivati sadržaje i aktivnosti vezane uz prava djeteta, sigurnost i zaštitu  

 

Odgojno djelovanje usmjeriti na: 

 oblikovanje sredine koja kod djeteta razvija osjećaj osobne vrijednosti 

 stvaranje uvjeta u kojima se dijete osjeća ravnopravnim pripadnikom skupine i vrtića 

 poticanje razvoja socijalnih vještina i uspostavljanje kvalitetnih odnosa 

 izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koje štite i promiču dostojanstvo 

 stvaranje i razvijanje tolerantnog ponašanja 

Ostvarivanje aktivnosti i igre u kojima će dijete uvježbavati: 
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 Zastupanje prava 

 Uživljavanje u poziciju onoga tko skrbi za sebe i za drugoga 

 Uvježbavanje načina na koji se može kretati bez rizika od povreda i straha od 

pogreške 

 Planski utjecati na djetetovu svijest o tome da je važno brinuti za svoj i tuđi život 

 

Planirati raznovrsne projekte u skupinama i na razini vrtića: 

 Svako ljudsko biće je jedinstveno 

 Sličnosti i razlike 

 Da bismo se čuli 

 Znam svoja prava 

 Važno i vrijedno 

 Što mi treba 

 Prava i odgovornosti 

 Pomažem u održavanju prostora skupine i igrališta 

 Siguran u sebe i oko sebe 

 Prorađivati iskustva u svim oblicima izražavanja i stvaranja 

 

2. Aktivnosti s odgojiteljima 

 Proširivanje znanja o pravima djece i kompetentnost odgojitelja kroz edukaciju 

 Timski rad na primjeni programa i utvrđivanju razine primjene standarda 

 Samo vrednovanje i timsko vrednovanje 

  

3. Aktivnosti s roditeljima 

 Upoznavanje s programom sigurnosti i pojačane zaštite djece 

 Savjetodavni rad u osposobljavanju djeteta za sigurno ponašanje, samozaštitu i 

nenasilno ponašanje i rješavanje problema 

 Uključivanje roditelja u aktivnosti i projekte na razini skupine i vrtića  

 Tematski, komunikacijski roditeljski sastanci 

 Radionice i predavanja o aktualnim potrebama djeteta za sigurnost i zaštitu na razini 

skupine i vrtića 

  

4. Aktivnosti s odgojnim i ostalim djelatnicima: 

   Upoznavanje s Programom i određivanje radnih zadaća djelatnika 

   Mjere nadzora kretanja osoba u objektu 

   Mjere pregleda i održavanja prostora vrtića i igrališta uklanjanja               

     potencijalnih opasnosti  

   Mjere pružanja prve pomoći kod ozljeda djeteta i djelatnika 

   Dogovorena pravila preuzimanja i predaje djeteta 

   Dogovorena pravila postupanja u kriznim situacijama 

          (bijeg djeteta, korištenje igrališta, sobe dnevnog boravka, korištenje 

            neoblikovanog materijala, ubod na iglu/špricu, nasilje među djecom i dr.) 

   Dogovorena pravila o informiranju – mediji 

 

5. Aktivnosti s  neposrednom zajednicom: 

  Poduzimanje mjera i postupaka za ostvarivanje planova uređenja i sanacije pojedinih 

dijelova objekta i igrališta u suradnji s: 

   Gradskim uredom za obrazovanje 
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   Informiranje putem pisanih materijala 

 Razmjena iskustva s vrtićima i školama u GČ Trnje  

 

 

SURADNJA:  

 

 Centrom za socijalnu skrb u prikupljanju podataka o rizičnim uvjetima odrastanja, u  

      slučajevima zamijećenih fizičkih ozljeda, zanemarivanja djeteta i sl. 

 Liječnikom: vezano uz zdravlje djeteta, hitnu intervenciju, potvrde o pregledanoj  

      ozljedi djeteta i sl. 

 Policijom: u cilju preventivnog djelovanja – potrebe ophodnje iza radnog vremena ili  

      vikendom, postupka nedolaska roditelja po dijete 

 

MOGUĆI PROBLEMI I RJEŠAVANJE:  

 

Disperzija poslova i zadaća tijekom godine 

Rješavanje kvalitetom timskog rada 

 

EVALUACIJA PROGRAMA: 

  

Program će prolaziti etape: praćenje i analiziranje procesa, unašanje novina i promjena, 

procjena te vrednovanje uz stvaranje smjernica unapređivanja.  

 

FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA PROGRAMA: 

  

Program nužno podrazumijeva i financijsko ulaganje Osnivača u poboljšanje sigurnosnih 

uvjeta života naše djece i djelatnika. Oslanja se na GPP rada stanove za tekuću pedagošku 

godinu, Financijski plan ustanove za tekuću godinu i Program javnih potreba Grada Zagreba 

(u dijelu koja se odnosi na djelatnost rano i predškolskog odgoja i obrazovanja) za tekuću 

godinu. 

 

 

    

 

 

 Na sjednici Odgojiteljskog vijeća održanog 27. siječnja 2005. godine prihvaćena je prva 

verzija Programa mjera povećane sigurnosti u Dječjem vrtiću Iskrica. 

             Program je sadržavao 7. priloga postupaka i metoda djelovanja u sigurnosno rizičnim       

             situacijama. Ako Vas zatekne takva situacija, postupite po dogovorenim koracima.  

 Na sjednicama Odgojiteljskog vijeća u 2006. i 2007. godini prihvaćena je druga 

dopuna i dorađen je Program prilozima 8, 9 i 10. Izrađen je Program postupanja i 

djelovanja kod tučnjave među djecom kada ona prelazi uobičajeni oblik. Isti Program 

je proveden u cijelosti do završne faze vrednovanja. 

 Tijekom pedagoških godina 2008. – 2011. Program je kontinuirano korišten prema 

potrebi i u pojedinim dijelovima prilagođavan trenutnim potrebama. 

 Program je ažuriran u prosincu 2012. te dorađen u veljači 2013. godine na sastancima 

odgojnih i ostalih djelatnika. Materijal je dorađen i prihvaćen kao treća dopuna. 

 Četvrta dopuna Programa je utvrđena na radnom skupu odgojitelja i ST-a Vrtića 

23.veljače 2015.godine s prilogom 11 i drugim pojedinim izmjenama. 
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Peta dopuna Programa je utvrđena na stručnom aktivu odgojitelja i ST-a DV Iskrica  

12.svibnja 2016.godine s prilogom br.12. 

 Sedma dopuna Programa je utvrđena na Odgojiteljskom vijeću i Upravnom vijeću vrtića 

u rujnu 2020.godine s prilogom b.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog br. 1 

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE DJELOVANJA KADA RODITELJ NE 

DOĐE PO DIJETE 

 /NAKON ISTEKA VREMENA DEŽURSTVA/ 

  

1. matični odgojitelj: 

 Stalno ažuriranje brojeva telefona / mobitela roditelja  (izrada jedinstvene liste brojeva 

roditelja i kontakt osobe za cijelu odgojnu skupinu) 

 Posebno provjerava podatke o osobi koja može preuzeti dijete ako roditelj, nakon dežurstva 

nije u mogućnosti doći  

  

( upoznati roditelje s postupkom ako dijete ostane nakon dežurstva - policija kontaktira Centar 

za socijalnu skrb i Centar smješta dijete u Nazorovu 3.) 

 

2. dežurni odgojitelj: 

 Pokušava  uspostaviti kontakt s roditeljem putem telefona ili mobitela 

Ako ne uspije: pokušava uspostaviti kontakt s osobom koju je roditelj naveo kao osobu koja 

može odvesti dijete iz vrtića 

Ako ne uspije:Ostavlja se mogućnost  (40 min. do sat) da je  roditelja nešto nepredvidivo 

spriječilo u dolasku po dijete 

 

Ako roditelj ne dođe - obavještava ravnateljicu (pedagoginji, zdr.voditeljicu) i 

dogovorno:   

 Poziva policiju i objašnjava poduzete radnje. 

 

- tel. broj Policijske postaje Trnje: 01/ 6305711      01/6305722      01/6305732 

- POLICIJA :                                  192 

- ravnatelj:                                        091 6156955  i   099 2897670 

- pedagog:                                        091 6156956 

- zdravstveni voditelj:    091 6156958 

- defektolog:     091 6156959 

- psiholog:     091 6156957 
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 Sve dalje informacije i poduzete korake prikupiti od policije  

(u slučaju roditelja u alkoholiziranom stanju, tel. kontaktirati drugog roditelja ili treću 

osobu da dođu preuzeti dijete) 

 

Odgojitelj je dužan načiniti pisanu bilješku (opis poduzetih radnji u točnom vremenu) te ga 

potpisati i slijedećeg dana predati ravnateljici/u tajništvo Vrtića / kako bi se izvršilo 

urudžbiranje dokumenta. 

           

 

 

RAVNATELJICA OBAVJEŠTAVA GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE O 

DOGAĐAJU ISTOGA DANA TE SLIJEDEĆI DAN ŠALJE SLUŽBENU BILJEŠKU 

NADLEŽNOM UREDU. 

 

 

Prilog br.2    

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE DJELOVANJA KADA DIJETE 

POBJEGNE IZ VRTIĆA 

 

 Zadržati prisebnost / suzbiti paniku 

 Provjeriti, još jednom, prostor igrališta i skupine  

 Obavijestiti ravnateljicu ili njezinu zamjenu ( koja organizira krizni tim – 

stručni suradnici )  

     

1. osoba koja organizira traženje ( uzima popis brojeva mobitela):  

 radnici ( kancelarije ) pretražuju prostorije vrtića  

 odgojitelji pretražuju igralište ( moguće je pretpostaviti  da se dijete sakrilo) 

 radnici ( van procesa s djecom i hranom) u zadanim smjerovima traže dijete izvan 

vrtića ( traži se dijete 'bez pratnje', po opisu, s imenom i prezimenom)  

 matični odgojitelj i jedan stručni suradnik kreću prema kućnoj adresi 

  

2. osoba  koja organizira traženje, kontaktira s roditeljima (čini to, vremenski, prema  

procjeni situacije): 

 kontaktira s roditeljima telefonom / mobitelom 

 obavještava o događaju 

 prikuplja podatke za traženje 

 

3.  osoba koja  obavještava policiju : 

 daje podatke o djetetu i poduzetim radnjama 

(medijima je dostupno praćenje radnji policije) 

 

4. ravnatelj /zamjena kontaktira s nadležnim ustanovama:  

 istovremeno s obavješćivanjem policije kontaktira se poslodavac Gradski ured 

za obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u cilju pravodobnosti i 

istinitosti informiranja 

 mediji – iznositi: samo činjenice, tražiti profesionalnost  u informiranju 

      ( zabrana i fotografiranja i objavljivanja  podataka  bez suglasnosti  roditelja;  

      osigurati istu  zaštitu vrtića )  
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 kratka krizna intervencija: 

      Psiholog ili druga educirana osoba provodi razgovor sa sudionicima događaja  

 

 Pisanje izvješća  
Opis slijeda događaja, procjena metoda i postupaka djelovanja u kriznoj situaciji  

 

MJERE PREVENCIJE 

- sigurnost ulaznih vrata: cjelodnevno elektronski zaključano 

- ogradu kolnog ulaza otvara domar/jutarnja tehnička djelatnica (u vrijeme početka 

radnog vremena Vrtića), dok istu u 10 sati zatvara djelatnica zadužena za održavanje 

higijene na glavnom ulazu 

- u svrhu prozračivanja prostora glavnog ulaza, ulazna vrata Vrtića ne smiju biti otvorena 

bez nadzora osoblja (zatvara je odgojitelj jutarnjeg dežurstva u 7.00 sati) 

- vrata 'kosog' hodnika otključava odgojitelj pri izlasku djece na igralište 

- za potrebe kontaktiranja roditelja i ostalih, u hitnim slučajevima, a u vremenu ranog 

      jutarnjeg ili kasnog popodnevnog rada, dostupan je fiksni telefon ravnatelja 

- 'boravak na traku' organiziran je prema rasporedu/punktovima 

 

Prilog  br. 3 

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE DJELOVANJA KOD  

PREUZIMANJA I  

PREDAJE DJETETA RODITELJU 

 

 

 Preuzimanje i predavanje djeteta vrši se s roditeljem ili drugom odraslom osobom  

      ( punoljetnom) koju je roditelj ovlastio i o tome obavijestio odgojitelja 

 

 Osobu koja je nepoznata odgojitelju, a ovlaštena je od strane roditelja za preuzimanje 

djeteta, PRETHODNO MORA BITI NAJAVLJENA (odgojitelj, prema procjeni, vrši 

dodatnu provjeru pozivom roditelja i molbom osobe da dokaže identitet važećim 

osobnim dokumentom) 

 

 U slučajevima kada odgojitelj zapazi neku povredu djeteta, obavezno je upitati roditelja 

što se dogodilo i zabilježiti informaciju u dnevnik rada 

  

 U slučajevima sumnje na tjelesnog zlostavljanje djeteta obavezno se obratite 

zdravstvenoj voditeljici ili ravnateljici 

 

 U slučaju rastavljenih roditelja postupiti prema rješenju o rastavi (raspored preuzimanja 

djeteta), ako nema rješenja tražiti pismeno očitovanje CZSS 'o privremenoj mjeri'/pravu 

na preuzimanje djeteta do druge sudske odluke 
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Prilog 4 

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE DJELOVANJA PRI 

KORIŠTENJU IGRALIŠTA 

 

 Obilazak vanjskog prostora terasa i igrališta   

 tehnički djelatnici - centralni objekt 

 domar / ekonom - podružnica  

 

 Uklanjanje nedostataka, opasnih predmeta (stakla, injekcijskih igala ili šprica, boca ..) 

 

 Prijenos informacija odgojiteljima o nedostacima ili opasnostima radi korištenja samo 

sigurnih – provjerenih dijelova igrališta  

 

 Informiranje odgovornih osoba (ravnatelja, zdravstvenog voditelja, domara) s ciljem 

uklanjanja problema u najkraćem mogućem roku 

 

 Odgojitelji – dnevno podsjećanje djece na pravila ponašanja na vanjskom prostoru  

      / upućujte ih na elemente zaštite i samozaštite / 

 

 Dogovoriti s djecom granice korištenja igrališta 

 

 Pojačan nadzor i stalna fizička prisutnost u vrijeme boravka na zraku je nužnost i obveza 

odgojitelja i svih zaposlenika koji se tim prostorom kreću 

 

 Osobito provjeravajte mjesta koja pružaju djeci mogućnost izdvajanja /skrivenih igara  

 

 Provjerite da li su sva vrata (pješački i kolni prolazi) zatvoreni 

 

 

DODATAK: 

Naputak za boravak na zraku i stvaranje sigurnog okruženja 

 

 

1. Prije izlaska djece osigurati vanjski prostor otklanjajući rizične i opasne materijale i 

predmete /djelatnici vrtića prema zadaći/ - odgojitelj signalizira odgovornoj osobi, ako 

zapazi opasnost na spravi/ogradi 

 

2. Uvijek budno pratiti djecu, ne odvajati se od njih i ne napuštati igralište/duži razgovor 

s kolegicom, a djeca nisu u vidnom polju – opasnosti su veće na otvorenom prostoru 

 

3. Osigurati dovoljno sredstava za svu djecu – ponuda raznolikih aktivnosti kojima se bave 

i u unutarnjem prostoru 

 

4. Dogovoriti s djecom i planirati mjesto za dječje tihe igre i aktivnosti  - mjesta za osamu, 

ali u vidnom polju odgojitelja prostorne cjeline, osobiti oprez nad dijelom igrališta nad 

kojim nemamo dobar pregled /odgojitelji se raspoređuju  u stalnom nadzoru 

 

5. Poznavati 'korake' u slučaju povrede djeteta – radni materijal vrtića 
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6. Osigurati osobiti nadzor nad djecom u poslijepodnevnim satima kada razgovaramo s 

roditeljem – ne napuštati radni prostor 

 

7. Dnevno razgovarati s djecom, sukladno njihovoj dobi, o mjerama samozaštite – govoriti 

im o sigurnosti, ustrajati na poštivanju dogovorenih pravila 

 

8. S roditeljima na RS razgovarati o temi sigurnog boravka na otvorenom, da budu 

informirani i sami odgojno djeluju na svoje dijete 

 

9. Raditi na prevenciji mogućih sukoba među djecom;  dogovarati korištenje vanjskih 

sprava na odgovarajući način; inzistirati na pravilu da se dijete javlja odgojitelju ako 

želi ići u sanitarni čvor 

 

10. Postaviti pravila ponašanja u odnosu na korištenje garderobe (pri izlasku iz SDB-a i pri 

ulasku u vrtić/podgrupno) 

 

11. Prema dogovoru skupine imaju pravo povremenog (npr.jedan dan u tjednu) razmijeniti 

korištenje vanjskog prostora /vrtićke skupine/ 

 

12. Dogovarati korištenje rekvizita za pješčanike, sportske igre i sl. te voditi brigu o 

njihovom pospremanju  

 

13. Pri igrama u pješčaniku poštivati dogovorena pravila o optimalnom broju djece i 

njihovoj izmjeni te vraćanju rasipanog pijeska – aktivnost djeteta 

 

 

Prilog 5 

 

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE PRUŽANJA PRVE POMOĆI: 

 

*u slučaju kada se utvrdi da zdravlje djeteta ukazuje na bolest (temperatura,   

  respiratorni problemi, bolovi nepoznatog porijekla, opća slabost djeteta, osip i različite    

  promjene na koži, povraćanje, dijareja, blaže ozljede, stanja koja su posljedica  

  kroničnih bolesti i teškoća i ostalo) zdravstvena voditeljica /ili odgojitelj i stručni  

  prisutni suradnik/ dužni su informirati roditelja o istom i dogovoriti, prema potrebi,  

raniji dolazak po dijete, a do tada zbrinuti dijete sukladno njegovu stanju 

 

 Ostanite prisebni, otklonite paniku 

 Provjerite stanje svijesti ozlijeđenog djeteta 

 Ako je pri svijesti, ohrabrite ga i umirite ( stvorite osjećaj sigurnosti ) 

 Brzim zapažanjem ustvrdite postoji li na mjestu neposredna životna opasnost 

      ( urušavanje, požar i dr.) 

 Pružite pomoć na mjestu nezgode i u položaju u kojem ste zatekli ozlijeđenoga, osobito 

ako niste sigurni o kakvoj se ozljedi radi 

 Okrenite dijete u bočni položaj (sprečavanje gušenja), osim ako sumnjate na ozljedu 

kralježnice ili prijelome drugih kostiju, zdjelice, kao i na ozljede glave i vrata 

 Ne dajte ništa na usta ( piti ili jesti ) 

 Pozovite najbližu odraslu osobu u pomoć; HITNO pozvati zdravstvenog voditelja 
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 Poduzimanje potrebitih mjera dogovara vodi dotična osoba, ovisno o težini povrede: 

 O povredi djeteta obavezno obavještavamo roditelja 

 Manje povrede zbrinjavamo u vrtiću ili u pedijatrijskoj ambulanti pri 

DZ Trnje 

 Kod težih povreda nakon pružene prve pomoći na licu mjesta, pozvat 

hitnu pomoć ili odvesti dijete u bolnicu službenim vozilom  

      ( taxi prijevoz) 

 Povreda se evidentira u evidenciji ozljeda i izjavi odgojitelja (i radnu knjigu) 

 

 u slučaju gubitka svijesti djeteta bez vidljive povrede, hitno odnijeti dijete u DZ  Trnje 

/zdr.voditelj + još jedna osoba/ 

- sa sobom ponijeti zdravstveni karton 

- postupak završiti prema gore navedenom slijedu 

 

 

Zaposlenici osposobljeni za pružanje prve pomoći: 

Anamarija Galić, Dijana Mamula (PO), Lidija Hrnčić 

 

 

 Prilog 6 

 

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE DJELOVANJA ZA SIGURNOST 

DJECE 

U SOBI DNEVNOG BORAVKA /KUPAONI I GARDEROBI/ 

 

 

Provjeriti prostor odgojne skupine prije preuzimanja djece iz dežurne skupine: 

- obratiti pozornost na sitne predmete npr. plodine, dugmad i neadekvatne 

   igračke dobi djeteta 

- stalna fizička prisutnost i pozornost odgojitelja u aktivnom dijelu dana i  

   tijekom dnevnog odmora / za nužnu potrebu kraće odsutnosti tražiti zamjenu- 

  poziv stručnom suradniku, kolegici u susjednoj skupini / 

- svakodnevno na kraju radnog dana isključiti sva AV sredstva  iz strujne mreže 

 

 

Informirajte odgovorne osobe o nedostatcima ili opasnostima /ravnatelj, domar, tehničko 

osoblje/. 

Upozoriti roditelje na adekvatno rukovanje tipkovnicom na ulaznim vratima /NE DJECA!/ 
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SIGURNOSNA LISTA PROVJERE PROSTORA 
 

 

Svaki zaposlenik je dužan upoznati se s Programom mjera povećane sigurnosti u DV Iskrica 

i Planom evakuacije u DV Iskrica, te osobnom ulogom u njihovom ostvarivanju. 

 

 Provjeriti gdje se nalazi najbliža oprema za gašenje vatre 

 Provjeriti ima li u vašoj sobi po dijete opasnih sredstava / materijala 

 Provjeriti da li su sve utičnice pokrivene i djeci nedostupne 

 Provjeriti gdje se nalazi pribor za pružanje prve pomoći 

 Provjeriti igračke i namještaj u vašoj sobi i otklonite ili prenamijenite - razmjestite tako da 

ne predstavljaju opasnost za dijete 

 Provjeriti što trebate učiniti u slučaju vatre / požara – proučite evakuacijski put 

 Tehničko osoblje provjerava pri napuštanje objekta sigurnosno stanje svih ulaza i prozora 

 

 

 

 

 

Prilog 7 

 

PODSJETNIK ZA POSTUPKE I MJERE NADZORA KRETANJA 

OSOBA U OBJEKTU 

 

 Obratiti pozornost na kretanje nepoznatih osoba u vrtiću 

 Ponuditi pomoć u kretanju po vrtiću, sukladno dobivenoj informaciji ( svi djelatnici ) 

 Pratiti neuobičajeno kretanje osobe /budite zapaženi/ ispratite dotičnu osobu do izlaza 

 Informirati domara, ravnatelja, zdravstvenog voditelja o sumnjivom kretanju 

 Obratiti pozornost na zatvaranje sporednih ulaza u vrtić (spremačice, domar, ekonom, 

sukladno dogovorenom vremenu) i SVI ZAPOSLENICI ! 

    

 

 

Prilog 8 

 

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE DJELOVANJA KADA SE DIJETE ILI 

DJELATNIK UBODE  NA ODBAČENU IGLU – INJEKCIJSKU ŠPRICU 

 

 

 Zadržati prisebnost /bez panike/ 

 Obavijestiti ravnateljicu ili njenu zamjenu 

 Ravnateljica organizira krizni tim - stručni suradnici   

   

1. zdravstveni voditelj:      

 pregleda dijete ili djelatnika koji je bio u kontaktu sa upotrijebljenom špricom   

 

  pruža prvu pomoć i organizira što brži odlazak s pratnjom na Infektivnu kliniku dr. Fran 

Mihaljević – hitna ambulanta 
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 obavještava roditelja /ako se radi o djetetu/ i dogovara njegov dolazak na kliniku 

 organizira spremanje materijala za analizu 

 

2. pedagog ili psiholog: 

 organizira preuzimanje djece odgojne skupine 

 primjenjuje se anti - stresni program  

  

       3. ravnatelj: 

 obavještava o događaju Gradski ured za obrazovanje i policiju 

 predaje policiji uzorke  

 organizira dodatne mjere održavanja igrališta 

 organizira timski rad (odgojitelji, stručni suradnici) na informiranju i suradnji s 

roditeljima djeteta i skupine 

 

4. odgojitelji: 

 profesionalno informirati roditelje odgojne skupine  

 s djecom proraditi rizični događaj  

 utvrditi pravila ponašanja (dozvoljeno -  zabranjeno) i samozaštitne mjere 

 

Nakon provedenog postupka potrebno: 

 Procijeniti postupanja u kriznoj situaciji  

 Načiniti pismeno izvješće  

 Izraditi ili dopuniti podsjetnik djelovanja u takvoj situaciji 

 

 

Prilog 9 

 

PROTOKOL PONAŠANJA U SLUČAJU FIZIČKOG SUKOBA  MEĐU DJECOM U 

VRTIĆU 

 

 

1. Odmah razdvojiti djecu 

2. Pregledom ustanoviti moguće ozljede 

3. Utvrditi činjenice o događaju (što, tko, gdje i kada) 

4. Procijeniti ozbiljnosti sukoba:  

 u odnosu na razvojni status djeteta 

 u odnosu na situaciju/kontekst 

 u odnosu na učestalost tog oblika ponašanja u djeteta - više djece 

5. Djelovati - odmah prenijeti informaciju  stručnom timu ili roditelju, ovisno o procjeni 

6. Pedagoško /psihološka /medicinska intervencija uz uključivanje odgovornih osoba  

7. Timsko djelovanje sukladno procjeni stanja i potreba / preuzeti zaduženja, izraditi plan 

djelovanja 

- prije prezentiranja vijesti roditelju, konzultirati se sa članom ST  /psiholog/ 

- načiniti pismenu izjavu – opis događaja /u dnevnu dokumentaciju/ 
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Prilog 10  

PODSJETNIK ZA POSTUPANJE U SLUČAJU NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA 

DJETETA* 

__________________________________________________________________________ 

 PERCEPCIJA     - što je sukladno dobi i razvoju? 

PONAŠANJA    - što je situacijski ne /prihvatljivo? 

DJETETA    - što je s drugom djecom u skupini ? 

 

 

 PROCJENA PROBLEMA               - s aspekta razvoja djeteta 

OD STRANE ODRASLIH             -  učestalost tog ponašanja 

  - uloge odgojitelja i roditelja 

 

 

                                                                              - sukladno dogovorenim pravilima 

 REAGIRANJE      

- prema procjeni situacije/ problema  

 

- sukladno razvojnim aspektima  

 

 

 

 ODGOVORNOST   -  u procjeni ponašanja djeteta  

        sudionika u procesu  -  u procjeni problema/situacije 

  -  u zaštiti sigurnosti i prava sve djece 

 

 

 VREDNOVANJE POSTUPKA    u odnosu na:  

- potrebe djeteta 

- prava i sigurnost druge djece   

- očekivanja roditelja 

- ulogu vrtića 

 

 

*Sva ponašanja koja ugrožavaju tjelesnu 

i psihičku sigurnost,  prava djece i odgojitelja u 

skupini.
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Prilog 11 

 

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJEVIMA VRŠNJAČKIH RAZVOJNO 

NEPRIMJERENIH SEKSUALIZIRANIH AKTIVNOSTI U VRTIĆU 

 

 

 

 

 

 

 

 ↓  ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

        ↓         ↓ 

 

 

 

→ → ← 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obavlja razgovor s roditeljima i drugim odraslim osobama koje imaju spoznaju o 

neprimjerenim seksualiziranim aktivnostima djeteta te pokušava utvrditi sve okolnosti 

vezane uz oblik, intenzitet, težinu i vremensko trajanje nasilja. Obavještava roditelje o 

mogućim oblicima savjetodavne i stručne pomoći djetetu u predškolskoj ustanovi i 

izvan nje, a s ciljem potpore i osnaživanja djeteta te prorade traumatskog doživljaja. 

 

 

 obavještava ravnatelja predškolske ustanove, koji kontaktira Gradski ured za 

obrazovanje  

  

 

 obavlja razgovor s djetetom koje je žrtva neprimjerenog seksualiziranog postupanja od 

strane drugog djeteta (nazočnost još jednog stručnog suradnika predškolske ustanove). 

 

Roditelj obavještava 

odgojitelja 

Roditelj obavještava 

stručnog suradnika  

Odgojitelj obavještava 

stručnog suradnika 

(roditelj nije upoznat 

sa situacijom ) 

 

 

 

PSIHOLOG 

 

 

Odgojitelj razgovara s roditeljem i 

prikuplja sve važne informacije vezane za 

dojavljenu situaciju i radi zapisnik 

(razgovor se vodi senzibilno, u interesu 

djeteta, uz objektivno prikupljanje 

podataka) te upućuje roditelja na stručnog 

suradnika psihologa 

 

Odgojitelj obavještava stručnog 

suradnika (psihologa), koji s 

njim obavlja razgovor u svrhu 

prikupljanja podataka 

Stručni suradnik 

(psiholog) obavlja 

razgovor s 

odgojiteljem u svrhu 

prikupljanja podataka. 

 

Stručni suradnik 

(ukoliko nije psiholog) 

obavlja razgovor s 

roditeljem te ga upućuje 

na psihologa. Dobivene 

informacije prosljeđuje 

psihologu. 
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 obavlja razgovor s djetetom za koje se sumnja da je počinitelj neprimjerenih 

seksualiziranih aktivnosti i s drugom djecom koja su svjedočila navedenoj situaciji za 

koju se pretpostavlja da bi mogla imati traumatske posljedice (nazočnost još jednog 

stručnog suradnika predškolske ustanove) 

 

 

 prijavljuje slučaj nadležnom Centru za socijalnu skrb, policiji ili državnom odvjetništvu, 

o čemu je prethodno obavijestio roditelje 

 

                            * o svim navedenim razgovorima vodi se pisana zabilješka 

 

 

 

 

 

Prilog 12 

 

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU DOLASKA RODITELJA U 

ALKOHOLIZIRANOM ILI DRUGOM NEPRIMJERENOM PSIHOFIZIČKOM 

STANJU 

 

 

Ako odgojitelj procijeni da je roditelj u takvom psihofizičkom stanju (zbog alkoholiziranosti 

ili sl.) da nije sposoban sigurno odvesti dijete iz vrtića, potrebno je poduzeti slijedeće: 

 

- 'Ponuditi' roditelju da sjedne i 'pričeka dijete u garderobi' 

- Osigurati/pozvati osobu koja će ostati u odgojnoj skupini (stručnog suradnika, 

spremačicu ili drugog raspoloživog zaposlenika ustanove) 

- Odgojitelj ili stručni suradnik telefonski kontaktira drugog roditelja (ili osobu 

naznačenu kao zamjenu za roditelja) s kojom dogovara dolazak po dijete 

- O nastaloj situaciji obavijestiti ravnatelja 

- UKOLIKO se ne uspije uspostaviti kontakt s drugim roditeljem, svakako nazvati 

ravnatelja i dogovoriti slijed postupanja 

- UKOLIKO se ne uspije uspostaviti kontakt s ravnateljem (ili njegovom 

zamjenom/pedagogom, zdra.voditeljem ili drugim str.suradnikom)  svakako nazvati 

policiju (preko Centra 112): dati informacije o slučaju 

- UKOLIKO je roditelj agresivan ili nesuradljiv, ne ulaziti s njim u konflikt, već 

ODMAH pozvati POLICIJU ili Centar 112 /pozvati pomoć drugih zaposlenika/ 

- Informirati  ravnateljicu  o događaju 

 

Nakon događaja, s roditeljima je nužno održati razgovor uz nazočnost odgojitelja i 

stručnog suradnika /psiholog,pedagog/prema potrebi osobom iz CZSS 

O razgovoru načiniti zapisnik. 
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Prilog 13 

 

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU SUMNJE NA COVID 19 

 

 

Mjere za suzbijanje širenja COVID 19, preporučuje i predlaže HJZJ, MZO, Gradski 

ured za obrazovanje slijedom kojih se organizira i ostvaruje rad predškolske ustanove. 

Promjene /ukidanje ili uvođenje novih mjera/ primjenjuju se trenutno. 

 

 

 

 U slučaju procjene odgojitelja na promjenu općeg stanja zdravlja (respiratorne 

smetnje, klonulost, crvenilo lica…) pozvati zdravstvenog voditelja (stručnog 

suradnika) ili to čini odgojitelj: izmjeriti tjelesnu temperaturu 

o Ako TT prelazi vrijednost od 37,3   ODMAH izdvojiti dijete u zaseban prostor 

/kabinet-vrtićki dio; soba zdr.voditelja; iznimno-predprostor/ 

o Zdr.voditeljica kontaktira roditelje, prikuplja informacije o stanju djeteta od 

prethodnog dana i noći, poziva roditelje da ODMAH dođu po dijete 

o Uz dijete ostaje samo jedna osoba – zdr.voditeljica /ravnateljica,str.suradnica/ 

OBAVEZNO NOŠENJE MASKE 

 

 Po odlasku djeteta vrši se dezinfekcija pribora i prostora u kojem je dijete boravilo 

 Osoba koja je boravila uz bijete: oprati ruke, umiti se, presvući odjeću 

 Roditelja obvezati na nužno obavještavanje Vrtića o dijagnozi i nastavku liječenja  

 Povratak djeteta moguć je samo uz liječničku potvrdu  

 

 

U slučaju dojave o potvrdi dijagnoze COVID 19 , ravnatelj postupa prema nalogu 

epidemiologa koji izdaje mjere nužne za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: 

U slučaju kriznih situacija koje nalažu hitno napuštanje objekta, koristiti se shemom Plana 

evakuacije. Prema zakonskoj regulativi periodički provoditi vježbe evakuacije na razini 

ustanove. 

 

 

       Ravnateljica: 

 

       _____________________ 
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DJEČJI VRTIĆ ISKRICA 

Z A G R E B, Kruge br. 3. 

KLASA:115-01/20-01/01 

URBROJ:251-653-01-20-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, svibanj 2020. godine 
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S A D R Ž A J 

 

1. Općenito 

2. Osnovne značajke opasnih događaja i postupaka 

2.1. Požar 

2.2. Eksplozija 

2.3. Poplava 

2.4. Teroristički čin 

2.5. Potres 

3. Zahtjevi sigurnosti za evakuacijske putove i izlaze 

4. Evakuacijski putovi i izlazi iz prostora vrtića 

5. Osposobljavanje i uvježbavanje radnika za provođenje evakuacije 

6. Organizacija evakuacije i spašavanja 

7. Prilozi 

8. Čuvanje Plana 

Popis opreme i sredstava za provođenje evakuacije i spašavanja 

Tlocrt evakuacije po objektima 

 

 

 

1. OPĆENITO 

 

1.1. U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14., 118/14. i 

154/14.) i Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10.), ovim Planom 

se utvrđuju: organizacija, postupci i mjere za osiguravanje brzog, učinkovitog (u 

odnosu na eventualno nastali opasni događaj) primjerenog način evakuacije i 

spašavanja ugroženih osoba i materijalnih dobara iz svih objekata i prostora vrtića. 

1.2. Evakuacija je opasnim događajem uvjetovano organizirano, u pravilu 

samostalno, kretanje ugroženih osoba prema sigurnim mjestima, korištenjem 

planiranih evakuacijskih putova i izlaza. 

1.3. Spašavanje osoba koje same ne mogu napustiti mjesta gdje ih je događaj zatekao, 

izvodi se organizirano, uvježbanim postupcima i pomoću odgovarajuće opreme i 

sredstava. 

1.4. Evakuacija i spašavanje se provodi prije, tijekom ili nakon nastanka događaja kojim 

su ugroženi životi i zdravlje djece, zaposlenika i drugih prisutnih osoba, odnosno 

koji štete materijalnim dobrima. 

1.5. Opasni događaji koji mogu nastupiti, te ugroziti nazočnu djecu, zaposlenike i 

imovinu su različiti po nastanku, trajanju, intenzitetu i posljedicama. 

 

Pretpostavlja se mogućnost nastanka jednog od slijedećih događaja: 

 

- požar 

- eksplozija 

- potres 

- poplava 

- teroristički čin 
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2. OSNOVNE ZNAČAJKE OPASNIH DOGAĐAJA I POSTUPAKA 

 

2.1. POŽAR 

 

2.1.1. Trajanje 

Požar može trajati do dva sata, eventualno i više, što ovisi o mjestu nastanka požara, 

geometrijskim i građevinskim karakteristikama vrtićkih prostora i njihovoj 

povezanosti, količini i karakteristikama izloženih materijala, izmjeni zraka, te 

početku i učinkovitosti akcije gašenja požara. 

 

2.1.2. Opasnosti i posljedice 

Opasno djelovanje topline, dima i otrovnih plinova na prisutne osobe već tijekom 

prvih minuta trajanja požara. Moguća je pojava paničnog ponašanja.  

Dolazi do oštećivanja i uništavanja materijalnih dobara djelovanjem požara i 

primjenom sredstava i postupaka gašenja (voda, aparati za gašenje).  

Požar može izbiti na električnim instalacijama, na uređajima i opremi koja se 

snabdijeva električnom energijom (oprema u kuhinjama, elektronska oprema, klima 

uređaji, hladnjaci, sustavi ventilacije i sl.), zbog kratkog spoja ili pregrijavanja, zbog 

nenadziranog gorenja (svijeće, peći i sl.), uslijed udara groma, dječjom igrom te 

podmetanjem požara ili terorističkim činom. Razvojem požara mogu biti zahvaćeni 

svi kruti i tekući materijali. 

U slučaju širenja požara postoji opasnost od eventualnog zahvaćanja požara u uljnoj 

kotlovnici u objektu, te u plinskoj stanici objekta i plinskim trošilima u kuhinji. 

 

2.1.3. Evakuacija 

Odgojiteljice s djecom, a i ostalo osoblje koje je neposredno ugroženo, započinju 

odmah kretanje prema sigurnim mjestima. U najkraćem mogućem vremenu treba 

evakuaciju organizirati kao normalno kretanje svih ugroženih osoba korištenjem 

planiranih evakuacijskih putova i izlaza (ne panično bježanje). 

Svi koji sudjeluju u evakuaciji vrtića trebaju posebno pažljivo kontrolirati ponašanje 

djece i suzbijati pojavu paničnih reakcija. 

 

2.1.4. Spašavanje ljudi 

Organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvježbanim snagama i 

sredstvima primjerenim nastaloj situaciji i planiranim putovima. 

 

2.1.5. Spašavanje materijalnih dobara 

Provodi se za vrijeme ili nakon požara uz maksimalno angažiranje uvježbanih 

zaposlenika i tijekom akcije gašenja požara od strane pripadnika profesionalne 

vatrogasne postrojbe. 

 

2.1.6. Ostale aktivnosti 

 

- početno i daljnje gašenje požara 

- sigurnosni postupci na kritičnim instalacijama i uređajima: isključenje električne 

energije i dovoda plina te pružanje prve medicinske pomoći 

- osiguranje objekta i održavanje reda 

- saniranje nastalih šteta 

 

 



 

 

 71 

2.2. EKSPLOZIJA 

 

2.2.1. Trajanje 

Događaj je vrlo kratkog vremenskog trajanja (dijelovi sekunde) i iznenadan. 

 

2.2.2. Opasnosti i posljedice 

Do eksplozije u vrtiću može doći uslijed isticanja ekstra lakog ulja za loženje na 

instalacijama i prostorijama za grijanje kao i ukapljenog naftnog plina UNP u 

plinskoj stanici i u kuhinji. Osobe koje su se zatekle u području djelovanja 

eksplozije, osim njenim fizičkim učinkom (tlak od nekoliko bara do nekoliko 

desetaka bara, ovisno o vrsti tvari koja je eksplodirala) ugrožene su i nastalim 

vrućim i otrovnim plinovima, pokidanim instalacijama i eventualno oslobođenim 

mirodijama iz cjevovoda ili spremnika. Očekuju se oštećenja dijelova objekta, na 

instalacijama i opremi, te nastanak požara. 

Moguća je pojava paničnog ponašanja prisutnih osoba. 

 

2.2.3. Evakuacija 

Evakuaciju je potrebno organizirati u najkraćem vremenu korištenjem sigurnih 

putove i izlaza, nadzirati njezin tijek i suzbijati pojave paničnog ponašanja. 

 

2.2.4. Spašavanje osoba 

Spašavanje se provodi prema osobama koje nisu na vrijeme napustile ugroženi 

prostor, a neposredno su im ugroženi zdravlje ili život. Provodi se odmah po 

nastalom događaju uvježbanim snagama i sredstvima koja odgovaraju nastaloj 

situaciji, a u pravilu kroz slijedeće faze: 

o utvrđivanje položaja blokiranih osoba 

o određivanje najpovoljnijeg načina spašavanja s potrebnim osiguranjima od 

mogućeg naknadnog rušenja 

o oslobađanje blokiranih osoba i pružanje potrebne medicinske pomoći 

 

2.2.5. Ostale aktivnosti 

o gašenje eventualnog požara 

o sigurnosni postupci na konstruktivnim elementima, instalacijama i 

uređajima (zatvaranje dovoda plina, isključenje električne energije i sl.) 

o spašavanje imovine i saniranje nastalih šteta 

o osiguranje objekta i održavanje reda 

 

 

2.3. POPLAVA 

 

2.3.1. Trajanje 

                  Poplava može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana, što ovisi o količini izlivene  

                  vode i o hidrometeorološkim prilikama. 

 

2.3.2. Evakuacija 

Provodi se organiziranim kretanjem svih ugroženih osoba sigurnim putovima u više      

dijelova vrtića iznad razine vode, odnosno u prisutnosti stručnih osoba kroz površine 

zahvaćene vodom, sredstvima koja će biti na raspolaganju. 

 

2.3.3. Ostale aktivnosti 
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o sigurnosni postupci na konstruktivnim elementima, instalacijama i 

uređajima (zatvaranje dovoda plina, isključenje električne energije i sl.) 

o ispumpavanje vode iz ugroženih prostora 

o spašavanje imovine i saniranje nastalih šteta 

o osiguranje objekata i održavanje reda 

 

 

2.4. TERORISTIČKI ČIN 

 

2.4.1. Trajanje i opasnosti mogu biti vrlo različiti. 

 

2.4.2. Evakuacija 

Provodi se po otkrivanju opasnosti organiziranim kretanjem prisutnih ugroženih 

osoba sigurnim putovima izvan zone potencijalnih opasnosti. 

 

2.4.3. Ostale aktivnosti 

 

o otklanjanje uočene opasnosti isključivo angažiranjem policije i specijalnih 

osoba i li ekipa 

o osiguranje objekata i održavanje reda 

 

 

3. ZAHTJEVI SIGURNOSTI ZA EVAKUACIJSKE PUTOVE I IZLAZE 

 

3.1. Izvedba, uređenje, održavanje i korištenje planiranih evakuacijskih putova i izlaza 

treba biti tako da je u najvećoj mjeri izbjegnuto narušavanje sigurnosti osoba kod 

nastanka opasnog događaja. 

 

3.2. Evakuacijski putovi i izlazi moraju svojom dužinom i propusnom moći osiguravati 

napuštanje ugroženih prostora u vremenu kraćem od vremena nastanka kritičnih 

uvjeta za život i zdravlje opasnim događajem ugroženih osoba. 

 

Glede povećanja sigurnosti, sa svakog mjesta unutar objekta, svaka osoba treba u 

pravilu imati mogućnost izbora evakuacijskog puta k suprotno smještenim izlazima. 

 

3.3. Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti prepoznatljivi i uočljivi neprekidno tijekom 

korištenja objekta. Obilježavanje evakuacijskih putova i izlaza obavlja se 

propisanim znakovima postavljenim na najuočljivijim mjestima. Za osvjetljenje 

znakova treba se osigurati neprekidno napajanje električnom strujom. 

 

3.4. Prepoznavanje evakuacijskih putova i izlaza ne smije biti ometano postavljenim 

predmetima i dekoracijom. 

 

3.5. Projektiranu širinu evakuacijskih putove i izlaza ne smije se tijekom korištenja 

objekta ničim smanjivati. 

 

3.6. Prostorije koje su požarno ili eksplozijski opasne ne smiju graničiti s evakuacijskim 

putovima ili izlazima, odnosno od njih moraju biti odijeljene zaštitnim građevinskim 

elementima. 
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Prostori ispod stubišnih krakova, koji su dio evakuacijskog puta ili izlaza, ne smiju 

se koristiti za smještaj požarno ili eksplozivno opasnih sadržaja. 

 

3.7. Površine evakuacijskih putova moraju u pravilu biti obrađene negorivim ili teško 

gorivim materijalima (B1). Podovi moraju biti ravni, bez izbočenja ili oštećenja koja 

mogu uzrokovati pad osoba tijekom evakuacije. Podovi, također, trebaju biti sigurni 

od klizanja i bez obloga koje se mogu naborati ili pomicati. 

 

3.8. Vrata na evakuacijskim putovima i izlazima moraju biti zaokretnog tipa ili s 

otvaranjem u smjeru napuštanja objekta (u pravilu). Ona trebaju biti izvedena i 

održavana tako da se u svakom trenutku mogu jednostavno otvoriti sa strane 

predviđenog smjera kretanja. Vrata predviđena za izlaženje samo u slučaju 

opasnosti trebaju biti označena za takvo korištenje. 

 

3.9. Zaštitne ograde stubišta kao i bočne plohe na evakuacijskim putovima moraju biti 

bez detalja koji mogu uhvatiti odjeću. 

 

3.10. Protupanična rasvjeta mora funkcionirati i bez podrške mrežnog napona, te 

propisanim intenzitetom osvjetljavati evakuacijske putove u vremenskom trajanju 

od najmanje jedan (1) sat. 

 

3.11. Evakuacijski izlazi moraju voditi na slobodne akumulacione površine izvan objekta 

koje su dovoljno velike za prihvat svih evakuiranih osoba. 

 

 

4. EVAKUACIJSKI PUTOVI I IZLAZI IZ PROSTORA VRTIĆA 

 

Dječji vrtić ISKRICA ima objekte na dvije lokacije: 

a) objekt 1 – matični vrtić ISKRICA, Kruge br. 3. i 

b) objekt 2 – područni vrtić Trg kardinala Frane Šepera 6 

 

 

4.1. OBJEKT 1 – matični vrtić ISKRICA, Kruge br. 3. 

Objekt se sastoji od dvije cjeline: 

o Jaslice, vrtić i uprava / noviji dio 

o vrtić - stari dio 

 

Objekt jaslice, vrtić i uprava sagrađen je kao objekt koji ima kat i podrum od čvrstog 

materijala. Evakuacija djece, iz prostorija za rad i boravak iz odgojnih skupina u prizemlju 

(izlaz na glavni ulaz) i skupina s prvog kata (izlaz unutarnjim stepeništem).  

U slučaju nemogućnosti: skupina iz prizemlja koriste sjeverni sporedni izlaz iz sobe 5, 

a jaslice izlaze preko požarnih stepenica s terase na istočnu stranu/livada. 

 

Mjesto okupljanja evakuirane djece i osoblja -  igralište na zapadnoj strani vrtića i  na 

službenom parkingu tj. ovisno o ugroženosti glavnog mjesta okupljanja. 

 

Objekt vrtića, stari dio izgrađen je kao prizemni objekt. 

Evakuacija djece iz prostorija za rad i boravak, odnosno iz odgojnih skupina, moguća je na 

južnu stranu kroz vrata odgojnih skupina i sanitarnih prostora na dvorište – igralište. 
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Evakuacija zaposlenih u kuhinji vrši se kroz gospodarski izlaz kuhinje na dvorište vrtića 

na južnoj strani vrtića. 

 

Mjesto okupljanja evakuirane djece i osoblja - igralište na južnoj strani vrtića. Alternativno 

mjesto okupljanja je na zapadnoj strani vrtića, ovisno o ugroženosti glavnog mjesta okupljanja. 

 

4.2. OBJEKT 2 – područni vrtić Trg kardinala Franje Šepera 6 

 

Objekt vrtića je izgrađen kao prizemni objekt. 

Evakuacija djece iz prostorija za rad i boravak, odnosno iz odgojnih skupina moguća je  

kroz glavni – službeni izlaz na igralište. 

Mjesto okupljanja evakuirane djece i osoblja je na igralištu, zapadna strana. 

Alternativni izlaz je kroz čajnu kuhinju. 

 

4.3. Evakuacijski putovi i izlazi iz objekata i prostora vrtića moraju se neprekidno 

održavati u skladu sa zahtjevima sigurnosti. 

4.4. Proces evakuacije planiran je putovima i izlazima koji su, kao i ostali elementi od 

važnosti za evakuaciju, označeni na priloženim tlocrtima pojedinih objekata i 

prostora vrtića. 

 

4.5. Kontrola stanja evakuacijskih putova i izlaza 

 

4.6.1. Stalna kontrola i briga za stanje sigurnosti evakuacijskih putova i izlaza dužnost je 

svih zaposlenika u vrtiću, a posebno onih s posebnim zaduženjima utvrđenih 

planovima zaštite ili radnim mjestom. 

4.6.2. O uočenim promjenama ili nedostacima na evakuacijskim putovima i izlazima 

odmah se izvješćuje: 

o ravnateljicu vrtića ili u njenoj odsutnosti voditelja evakuacije (g. Miroslav 

Vunić, domar i g.  Kristijan  Koren,domar) koji moraju organizirati njihovo 

brzo otklanjanje i dovođenje u sigurno stanje. 

 

 

5. OSPOSOBLJAVANJE I UVJEŽBAVANJE RADNIKA ZA PROVOĐENJE 

EVAKUACIJE 

 

 

5.1. S planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događanja moraju biti upoznati 

svi radnici vrtića, a ujedno i na propisan način osposobljeni i uvježbani za njegovo 

provođenje. 

 

5.2. Uvježbavanje provođenja evakuacije obvezno je za sve radnike vrtića i mora se 

provoditi najmanje jednom godišnje. 

 

5.3. Plan osposobljavanja i uvježbavanja svih zaposlenika, kao i onih s posebnim 

zaduženjima kod evakuacije, izrađuje pravna osoba koja se bavi pitanjima zaštite od 

požara i zaštite na radu gđa.Martina Vuk Škrapec, tajnica, te voditelj evakuacije 

g.M.Vunić, voditelj zaštite od požara, a odobrava ga ravnateljica Dječjeg vrtića. Vježbu 

evakuacije razrađuje i organizira s radnicima koji imaju posebna zaduženja kod 

evakuacije i odgojiteljima radnik zadužen za zaštitu na radu i zaštitu od požara uz 
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nazočnost ravnateljice. Po potrebi, za stručnu pomoć se može angažirati pravna osoba 

koja se bavi zaštitom od požara i zaštitom na radu. 

 

5.4. Program osposobljavanja i uvježbavanja za evakuaciju sastoji se iz slijedećih tema: 

 

- upoznavanje sa Planom evakuacije i spašavanja               ½ sata 

- upoznavanje sa putovima evakuacije u objektima i 

mjestima gdje se drži oprema i sredstva za 

provođenje evakuacije i spašavanja      ½ sata 

- upoznavanje s mjestima gdje se nalazi oprema za 

                  gašenje požara, tipkala – sklopke za isključenje 

                  električne energije, ventili za zatvaranje doticanja   

                  zemnog plina                                                          ½ sata 

- izvođenje evakuacije           1 sat 

 

 

6. ORGANIZACIJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA 

 

6.1. Za organiziranje evakuacije, u svakom se objektu formira ekipa slijedećeg sastava: 

 

OBJEKT Funkcija u ekipi Ime i prezime Radno mjesto 

CO 

Kruge br. 3. 

-voditelj evakuacije 

-zamjenik voditelja 

-član 

Miroslav Vunić 

Kristijan Koren 

Anamarija Galić 

-domar 

-domar 

-zdr.voditeljica 

PO 

Trg kardinala 

F.Šepera 6 

-voditelj evakuacije 

-zamjenik 

-član 

Helena Topolovec 

Žanet Čanković 

Dijana Mamula 

-odgojiteljica 

-spremačica 

-odgojiteljica 

 

 

U sastav ekipe biraju se oni radnici koji tijekom radnog vremena obavljaju poslove unutar 

objekta vrtića. 

Odgojitelji svake odgojne skupine odgovorni su i brinu za evakuaciju svoje djece svoje skupine. 

Ravnateljica vrtića će posebnim rasporedom rasporediti pojedine pomoćno – tehničke i 

druge radnike koji se uključuju u evakuaciju pojedinih odgojnih skupina (jaslice i vrtić). 

 

6.2. Ravnateljica vrtića određuje sastav ekipa za evakuaciju i brine o ažuriranju istih 

podataka. 

 

6.3. Zaduženja kod provođenja evakuacije i spašavanja: 

 

6.3.1. U slučaju izbijanja požara ili drugog incidenta, na oglašavanje javne sirene ili 

provođenja okolnosti koje zahtjevaju evakuaciju, svaki radnik vrtića dužan je odmah o 

istom obavijestiti voditelja evakuacije odnosno ravnateljicu radi provođenja evakuacije 

djece i zaposlenika. 

6.3.2. Voditelj (zamjenik) ekipe za evakuaciju u slučaju neposredne opasnosti po život i 

zdravlje djece i zaposlenika ili na temelju primljenog zahtjeva: 

- aktivira članove ekipe i naređuje početak evakuacije na način na koji neće 

uzrokovati nemir i paniku među prisutnima, 

- isključuje glavnu sklopku za snabdijevanje električnom strujom, 

- zatvara glavni ventil za dovod plina u kuhinju 
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- sudjeluje u evakuaciji, prati i procjenjuje stupanj ugroženosti ljudi i imovine, te 

određuje sigurne evakuacijske putove i izlaze 

- utvrđuje brojno stanje evakuiranih osoba na određeno zborno mjesto 

- po potrebi poziva u pomoć vatrogasnu postrojbu, hitnu medicinsku pomoć policiju, 

distributera plina i dr. 

 

6.3.3. Članovi ekipa za evakuaciju, a posebno odgojitelji odgojnih skupina, po zapažanju 

neposredne opasnosti ili nakon primljene naredbe: 

- započinju s organiziranjem evakuacijskog procesa djece 

- obavješćuju prisutne osobe o potrebi evakuacije, vodeći računa da ne izazovu paniku 

i strah 

- postupaju po naređenjima voditelja ekipe 

- izvještavaju voditelja o tijeku evakuacije 

- samostalno poduzimaju hitne mjere, ne izlažući se nepotrebnim opasnostima, 

kojima se osigurava brža i učinkovitija evakuacija 

 

6.3.4. Svi ostali zaposlenici vrtića po zapažanju neposredne opasnosti, ili na znak uzbune ili 

po nalogu voditelja (zamjenika) evakuacije, prema rasporedu koji izrađuje ravnateljica 

i koji je sastavni dio ovog Plana, dužni su: 

- sudjelovati i pomagati tijekom procesa evakuacije pojedinih odgojnih skupina 

- pridržavati se svih naredbi dobivenih od odgovornih osoba za evakuaciju, 

- zadržati se na određenom zbornom mjestu do obavijesti o raspuštanju 

 

6.3.5. Pomoćno i tehničko osoblje (kuharice, pralje, spremačice) na znak za evakuaciju 

isključuju uređaje i strojeve, s kojima rade, iz napona i uključuju se u evakuaciju prema 

rasporedu 

 

6.3.6. Administrativno – računovodstveno osoblje, pod vodstvom tajnika i voditelja 

računovodstva, vrši sklanjanje vrijedne arhive i dokumentacije. Koja dokumentacija 

podliježe obvezi sklanjanja posebnim aktom uređuje ravnateljica vrtića, o čemu se 

pismeno upoznaju tajnik i voditelj računovodstva. 

 

6.3.7. Ključevi svih ulaza i izlaza iz objekta vrtića nalaze se na utvrđenom i odobrenom 

mjestu od strane ravnateljice, a brigu o njihovoj ispravnosti i funkcionalnosti vodi 

domar – ložač. 

 

 

6.4. OPREMA I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA 

 

Spisak opreme priložen je ovom Planu. 

Oprema je smještena u spremištu vrtića. 

Brigu o stanju tehničke opreme, njenoj ispravnosti, popuni i izdavanju vode domari: 

Miroslav Vunić i Kristijan Koren ložač, a o sanitetskoj opremi brine zdravstvena voditeljica, 

gospođa Anamarija Galić. 
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6.5. 

  
     Kruge 3, Zagreb 

 

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU POTRESA 

Osobno se upoznati s pravilima ponašanja koje propisuje Ured za upravljanje u hitnim 

situacijama: 

 www.zastitta.eu  Abeceda zaštite 

 www.zagreb.hr/  letak „Potres“ 

PREPORUČENA PONAŠANJA: 

1) Potres u vrijeme aktivnog dijela dana: 

 OSTANITE SMIRENI gdje ste zatečeni u trenutku potresa 

 odmaknite se od staklenih površina, prozora, polica i pregradnih zidova 

 u slučaju lakšeg podrhtavanja ( BEZ PADANJA PREDMETA S POLICA, 

DIJELOVA ŽBUKE I SL.) ostati smiren i ne pokazivati zabrinutost pred djecom  

 u slučaju većeg podrhtavanja: djecu uputiti da stanu uz nosivi zid u prostoru, u kutove 

zidova gdje nema prozora niti stvari – sagnu se, čučnu i rukama zaštite glavu i vrat, 

smjeste se ispod stabilnih stolova pri čemu se držanjem za nogu stola jednom rukom 

pojačava stabilnost i sigurnost, te drugom rukom zaštiti glavu 

 

KADA PRESTANE POTRES - čekati poziv za eventualno mirno napuštanje 

prostora s djecom prema planu evakuacije: 

JASLICE – u pomoć dolaze članovi stručnog tima i administrativni djelatnici  

SMJER KRETANJA – unutarnje stepenice uza zid ili korištenje vanjskih požarnih 

stepenica iz terase 

soba br 5 – koristi vlastiti bočni izlaz iz sobe / soba br.6 – kroz glavni izlaz vrtića 

napuštaju prostor 

MJESTO OKUPLJANJA – JASLICE, SOBA BR. 5 I SOBA BR.6  = GLAVNO 

PARKIRALIŠTE VRTIĆA 

              OSTALE VRTIĆKE SKUPINE – SMJER KRETANJA koristiti vlastite izlaze na 

dvorište,  

                  OSIM soba br.7  koristi izlaz sobe br.8  i  soba br.9  koristi izlaz sobe br.10 

              MJESTO OKUPLJANJA – ostalih vrtićkih skupina  = DVORIŠTE ISPRED 

SKUPINA 

              ZA PODRUČNI OBJEKT – vrijede sva navedena pravila ponašanja; MJESTO 

OKUPLJANJA =  

              VELIKA LIVADA 

 

- ponesite listu kontakata roditelja 

- ponijeti torbe za evakuaciju (zdravstveni vod,. odgojitelj sobe 12 i odg. iz 

područnog) 

- provjerite ima li ozlijeđene djece i da li su sva djeca prisutna 

http://www.zastitta.eu/
http://www.zagreb.hr/
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- u slučaju ozljeda, postupati prema protokolu pružanja prve pomoći 

- ukoliko nedostaje neko dijete, prvi dostupni djelatnik treba se vratiti u objekt i 

provjeriti prostor 

- ako je zimski period, prema procjeni situacije i trenutnog stanja, naknadno treba 

otići po odjeću, obuće, deke, najviše dvije osobe s minimalnim zadržavanjem u 

prostoru 

2) Potres u vrijeme dnevnog odmora 

 ako su veća djeca u krevetićima, neka se okrenu na trbuh i zaštite glavu i vrat s 

pokrivačem 

3) Potres na otvorenom prostoru 

 djecu treba odmaknuti od zgrade, ograda i visokog drveća 

 

AKO VAM JE ZAPRJEČENO I ONEMOGUĆENO KRETANJE ( ruševine) : 

-  nastojte ostati prisebni, smiriti djecu, neka se što manje kreću 

-  uputite ih da nos i usta prekriju odjećom i tako dišu 

-  pokušajte udaranjem u zid, stvari, proizvesti zvuk koji će pomoći spašavanju 

 

PREVENTIVNE PRIPREME I RADNJE DJELATNIKA VRTIĆA 

- provesti vježbe evakuacije na razini cijelog vrtića 

- svi djelatnici početkom pedagoške godine trebaju biti upoznati s planom 

evakuacije, svojom  ulogom i obvezom, te imenima osoba zaduženim za pružanje 

prve pomoći 

- s djecom treba razgovarati o potresu, pripremiti ih na vježbu evakuacije, vježbati 

kroz igru, pokazati im najsigurnija mjesta u prostorima, označiti ih, povremeno 

podsjećati 

- pri uređenju prostora voditi računa da se osiguraju što sigurniji uvjeti ( stvari, 

namještaj ) 

- svi hodnici i izlazi moraju uvijek biti prohodni i slobodni 

- pripremiti torbe za evakuacije ( 2 kompleta u centralnom i 1 u područnom) 

VJEŽBA S DJECOM: 

 Osnovni naputci: „Padni na pod, pokrij se, drži se“ 

 „Padni na pod“- kratko uputite djecu da se sagnu, sklupčaju i zaštite glavu i vrat rukama 

„Pokrij se“ - djecu podučiti da se sklone ispod stabilnog stola (prvo sklanjajući glavu pod 

stol); ako nema stolova, čučnuti uza nosive zidove i kutove sobe, stati u okvir vrata nosivih 

zidova gdje nema prozora, staklenih stijena, pregradnih zidova, stvari na zidovima, štititi 

glavu i vrat; ako su djeca u krevetićima neka ostanu u njima, okrenu se na trbuh, zaštite glavu 

i vrat 

„Drži se“ - pri tome se djeca objema rukama držati za nogu stola kako se stol ne bi 

pomaknuo; držati se za okvire 

         Ponašanje tijekom trajanja snažnijeg potresa  / tako ostajemo sve dok potres 
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7. P R I L O Z I 

 

Prilozi ovom Planu su: 

 

a) Tlocrt svih dijelova objekata vrtića s ucrtanim elementima značajnim za 

evakuaciju, 

b) Spisak opreme i sredstava za provođenje evakuacije i spašavanja, 

c) Plan zaduženja radnika koji izrađuje ravnateljica vrtića 

 

8. ČUVANJE PLANA 

 

Ovaj Plan se čuva: 

 

- kod ravnateljice Dječjeg vrtića 

- kod voditelja evakuacije 

- u tajništvu 

 

 

 

                                                                                                     R A V N A T E L J I C A 

                 ___________________  

                  Renata Grdić, dipl.def. 
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KLASA:115-01/20-01/01 

URBROJ:251-653-01-20-01 

Zagreb, svibanj 2020.      

             

                                                       P  O   P   I   S    

opreme i sredstava za provođenje 

evakuacije i spašavanja 

1. TEHNIČKA OPREMA: 

- baterijska lampa      1 kom 

- akumulatorska lampa     1 kom 

- ručna sirena (kod domara)     1 kom 

- uže O 12 mm, duljine 15 m     2 kom 

- uže O 10 mm, duljine 15 m     2 kom 

- lopata       2 kom 

- pijuk        1 kom 

- čekić        1 kom 

- kožne rukavice      3 para 

- električarski alat      1 komplet 

- vodoinstalaterski alat     1 komplet 

        Oprema je smještena u spremištu (podrumska razina; ispod stepeništa) 

2. SANITETSKA OPREMA 

 Sanitetsku opremu posjeduje svaki vrtićki objekt: 

 a)  pokrivači       4 kom, 

c) sanitetski ormarić s materijalom za prvu pomoć, 1 komplet, 

a koji sadrži: 

- 10 sterilnih prvih zavoja 

- 'kaliko' zavoja dužine 5 m, a širine 8 cm 

- 2 komada flasterskih zavoja 

- 4 omota sterilne gaze 

- 2 omota vate po 25 g 

- 1 paket staničevine za oblaganje udlaga 

- 2 trokutaste marame i sigurnosne igle 

- 4 elastična zavoja za fiksaciju udlaga različite veličine 

- 4 vatirane udlage (2 kom. Kramerovih po 100 cm i 2 kom po 50 cm duljine i 10 cm 

širine) ili odgovarajući broj pneumatskih udlaga 

- 6 komada naprstaka od kože u tri veličine 

- 1 anatomska pinceta 

- 1 škare obične i 1 za rezanje zavoja sa zavrnutom glavicom 

- 2 bočice % Dezola, 250 grama natrijevog bikarbonata (soda bikarbona) 100 grama 

soli, parafinsko ulje, aktivni ugljen, 500 grama 70% alkohola 

3. VATROGASNA OPREMA 

- zaštitna maska M1                  3 kom 

- sjekira vatrogasna       2 kom 

- šljem vatrogasni       3 kom 

VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI 

 - Centar za obavješćivanje                 112 

 - Policija        192 

 - Vatrogasci        193 

 - Hitna medicinska pomoć      194 
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Dječji vrtić ISKRICA 

Zagreb, Kruge  3 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA 

ZA 2020./2021. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, rujan 2020. godine 
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Cilj rada i djelovanja ravnatelja je organiziranje i unapređivanje osnovne djelatnosti vrtića, 

uvijek primjenjujući optimalna oblike ostvarivanja života za dijete i sve zaposlenike ustanove. 

Prateći potrebe djeteta, kao i roditelja, a koristeći pri tome postojeće materijalne i kadrovske 

potencijale, očekujemo i težimo novim razinama kvalitete procesa. 

Suradnja i timsko djelovanje među svim dionicima procesa, trajni je cilj i garancija osobnog i 

kolektivnog rasta i stvaranja prepoznatljive klime i kulture naše ustanove. 

Pojava i proglašenje pandemije izazvane koronavirusom, stavila nas je u nove, iskustveno 

nepoznate situacije organiziranja neposrednog rada. Svi ostali segmenti ostvarivanja unutar 

djelatnosti isto tako su se trebali prilagoditi  do sada nepoznatim životnim okolnostima. Rad u 

malim timovima, on line rad, rad od kuće, smjenski rad, zamijenili su načine provedbe i 

'razmjene svakodnevice'. Slijedom ovoga iskustva , mnogo smo toga naučili a ponajviše o 

samima sebi. Snalažljivost, prilagođavanje, inovativnost postali su nove reference svih naših 

dionika vrtićkog života.   

 

I ORGANIZACIJA RADA 

 

1.1. Formiranje skupina 

o Izrada Plana upisa djece za pedagošku 2020./21. godinu prema analizi : 

- broja trenutnih polaznika 

- broja djece školskih polaznika 

- podataka o potrebi dužine boravka  djeteta u ustanovi 

- izbora roditelja za pojedine posebne programe 

- prostora i stručnog kadra 

- mogućnosti obuhvata djece 

Prezentacija Plana i prihvaćanje na Upravnom vijeću vrtića 

o Obavješćivanje Poslodavca o Planu upisa djece i organizaciji rada za pedagošku godinu  

o Suradnja s Povjerenstvom za prijem djece (stvaranje uvjeta i usmjeravanje rada 

Povjerenstva poštujući zadane kriterije procesa prijema djece)  

o Suradnja s tajnikom (ažuriranje dokumenata za prijem, izvješćivanje, žalbeni postupak, 

liste primljene/ili ne/ djece, obavijest roditeljima, priprema Ugovora ) 

o Priprema Stručnog tima i odgojitelja za 1. roditeljski sastanak za novoprimljenu djecu 

o Izrada pismenih materijala za roditelje (prezentacija vrtića i upute za prilagodbu) 

o Roditeljski sastanak – plenarni/ početak srpnja (ili individualno, u manjim dobnim 

skupinama a sve ovisno o epidemiološkoj procjeni nadležnih stručnjaka, tijela i službi 

o Suradnja s roditeljima (izbor posebnih programa putem 'osobnog pisma' upućenog 

roditeljima; s onima koji imaju djecu s posebnim potrebama zbog odabira skupine i 

sklapanja optimalnog Ugovora) 

o Suradnja s odgojiteljima, stručnim timom, tajništvom, Gradskim uredom za 

obrazovanje  i drugima uz ostvarivanje ove zadaće  

Dinamika provedbe: od svibnja do rujna/i prema potrebi kroz godinu 

 

1.2.Organizacija rada djelatnika za pedagošku godinu 

o Izrada Plana rada djelatnika za pedagošku godinu:  

- slobodni odgojitelji (nakon odlaska djece u školu) 

- rezultati u ostvarivanju programa  

- suradnja s partnerom ili timom 

- osobnosti i kvalitete  

- potrebe planiranih programa 

o Izrada prijedloga organizacije rada djelatnika : odgojitelja, spremačica i ostalih  

o Odgojiteljsko vijeće i sastanci po radnim procesima 
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Dinamika provedbe: lipanj; srpanj; rujan 

 

1.3.Izrada zaduženja /sati rada/ za sve profile djelatnika  

o Godišnje zaduženje sati rada 

o Sati rada prema trajanju godišnjeg odmora 

o Struktura tjednog i godišnjeg zaduženja sati rada odgojitelja 

o Struktura tjednog i godišnjeg zaduženja sati rada stručnih suradnika 

o Struktura tjednog i godišnjeg zaduženja sat rada ravnatelja 

o Suradnja s tajnikom u izradi i podjeli liste Godišnjeg zaduženja 

o Suradnja s odgojiteljima i ostalim djelatnicima uz praćenje ostvarivanja sati rada 

Dinamika provedbe: kolovoz, rujan i mjesečno tijekom godine 

 

1.4.Izrada radnog vremena  

o Radno vrijeme po objektima  

o Radno vrijeme odgojitelja po odgojnim skupinama 

o Radno vrijeme po strukturama djelatnika 

Dinamika provedbe: srpanj; kolovoz/prema potrebama izmjene kroz godinu/ 

 

1.5 Izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića 

o Promišljanje o uvođenju novina u pristupu i organizaciji pedagoškog rada, te vršiti 

stalnu procjenu stanja i potreba radi unapređivanja procesa s ciljem podizanja kvalitete 

života djece/korisnika i svih djelatnika vrtića 

o Osmisliti strategiju timskog rada na izradi Plana 

o Proraditi strategiju na stručnom timu  

o Rad na timskoj izradi glavnih zadaća GPP: 

- sudjelovanje u izradi upitnika za odgojitelje, sa stručnim suradnicima, a s ciljem 

dobivanja informacija o kurikulumu svake skupine, odabirom tema projekata, 

informacija o planovima skupine u odnosu na suradnju s roditeljima, suradnju s 

vanjskim okruženjem, materijalnim i organizacijskim potrebama nužnim za 

ostvarivanje plana rada s djecom za tekuću pedagošku godinu 

- obrada upitnika i prezentacija rezultata – stručni tim  

o Timski rad na razradama zadaća (kroz praćenja indikatora kvalitete) 

o Prezentacija GPP na OV(rasprava i utvrđivanje zadaća i nositelja) 

o Prihvaćanje GPP na sjednici Upravnog vijeća  

o Dostava zadanim institucijama i zaposlenicima 

Dinamika provedbe: lipanj, rujan, prva polovica listopada 

 

1.6. Suradnja u izradi planova rada stručnih suradnika: 

o Upoznavanje stručnog tima sa zahtjevima na kvalitetu dokumentacije 

o Timski rad na elementima kvalitete 

o Ažuriranje i vrednovanje po zadanim elementima 

Dinamika provedbe: rujan, listopad  

 

1.7. Izrada Godišnjeg plana rada ravnatelja 

o Prorada uputa i stručnih materijala o sistemskim tehnikama u planiranju odgojno 

obrazovnih potreba i elemenata vrednovanja rada u odgojno obrazovnim ustanovama 

o Razrada zadaća iz GPP u konkretne zadaće rada ravnatelja 

Dinamika provedbe: rujan i listopad 
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1.8. Izrada/dopuna posebnih programa rada  

o Plan pojačane sigurnosti u Dječjem vrtiću Iskrica (u sklopu je GPP-a) 

o Posebni programi – rano učenje engleskog (reverifikacija u tijeku), sportski univerzalni 

program (reverifikacija u tijeku), etno-tradicijski (reverifikacija), likovni program, 

programi za kineziološku i likovnu metodiku /suradnja s UF (vježbaonica), verifikacija 

redovitog programa (verifikacija u tijeku), verifikacija Programa rada s djecom 

pripadnicima manjina (verifikacija u tijeku) 

o Suradnja s psihologom u izradi Plana poticanja razvoja potencijalno darovite djece u 

godini prije polaska u školu (IOOP) 

o Suradnja s defektologom i psihologom na zadaćama IOOP-a za djecu s TUR 

o Razrada bitnih zadaća unapređivanja organizacije rada, materijalnih uvjeta i suradnje s 

okruženjem prema dogovorenim elementima  

Dinamika provedbe: rujan, listopad, studeni, prosinac 

 

1.9.Organizacija rada djelatnika sukladno različitim potrebama programa ili broja    

      izvršitelja 

o Primjena stručnih kriterija za postavljanje modela organizacije rada djelatnika tijekom 

prilagodbe, u otežanim prostornim uvjetima, u slučaju smanjenog broja izvršitelja, u 

situacijama smanjenog broja prisutne djece i sl. 

o Vrednovanje primijenjenih modela od strane ravnatelja, kao i provoditelja istih 

Dinamika provedbe: tijekom cijele godine 

 

1.10.Organizacija provedbe Programa uvođenja odgojitelja u samostalni stručni rad 

         (u slučaju da ovaj model bude moguće provoditi) 

o Ostvarivanje Programa u zadanim etapama (s pedagogom i mentorom) 

o Poticanje, praćenje, usmjeravanje i vrednovanje kvalitete ostvarivanja zadaća i 

izvršitelja u pojedinim etapama (s Povjerenstvom ) 

o Ažuriranje dokumentacije o radu pripravnika (s pedagogom i mentorom) 

o Prijava za polaganje stručnog ispita (s pedagogom i mentorom) 

Dinamika provedbe: prema trajanju stručnog osposobljavanja 

 

1.11.Izrada Plana korištenja godišnjeg odmora zaposlenika 

o Suradnja s tajnikom u postupku ostvarivanja prava na dane godišnji odmor  

o Anketiranje potreba za GO djelatnika 

o Anketiranje potreba roditelja za potrebom boravka u vrtiću 

o Obrada potreba djelatnika i roditelja 

o Izrada Plana korištenja GO 

o Prihvaćanje Plana korištenja GO na Upravnom vijeću 

Dinamika provedbe: svibanj i tijekom godine 

 

1.12.Izrada Ljetnog plana i programa rada  

o Osvrt na ostvarivanje rada ljeta – analiza pokazatelja 

o Suradnja s tajnikom – rješenja o pravu na godišnji odmor, anketiranje o potrebama GO 

djelatnika i roditelja 

o Obrada anketa izrada Plana korištenja GO  

o Suradnja u izradi Plana i programa rada ljeta sa ST i timom odgojitelja 

o Razmatranje i utvrđivanje Programa  na OV 

o Suradnja na UV u prihvaćanju Plana godišnjih odmora i Plana i programa rada ljeta  

Dinamika provedbe: svibanj i tijekom godine 
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1.13. Izrada Plana nabave, radova i usluge 

o Suradnja s Povjerenstvom za nabavu, voditeljem računovodstva , tajnikom i dr. na izradi 

Plana nabave za 2020./21. godinu  

o Suradnja s UV na usvajanju Plana nabave i u ostvarivanju istoga 

o Suradnja u tijeku ostvarivanja Plana s djelatnicima vrtića i ostalim sudionicima  

Dinamika provedbe: studeni i tijekom godine 

 

1.14.Izrada Plana investicijskog i tekućeg održavanja 

o Obrada pokazatelja potreba  

o Izrada Plana investicijskog i tekućeg održavanja 

o Suradnja s Osnivačem, odabranim izvođačima radova, Povjerenstvom za nabavu, 

zaposlenicima prema sudjelovanju u pojedinim situacijama 

Dinamika provedbe: listopad, studeni i tijekom godine 

 

1.15.Organizacija povjerenstava, skupina, timova i sl.  

o Suradnja s djelatnicima po skupinama poslova i radnih zadaća 

o Formiranje/predlaganje: Povjerenstva za prijem djece, Inventurne komisije, timova za     

    nabavu i dr.timova 

o Suradnja s Upravnim vijećem 

o Suradnja sa Sindikatom 

Dinamika provedbe: tijekom godine 

 

1.16.Organizacija izrade Izvješća o ostvarivanju Plana i programa rada vrtića za  

        2020./21. godinu:  

o Odrediti strategiju timskog rada na izradi Izvješća  

o Rad na timskoj izradi Izvješća (prema izvješćima skupina i upitnicima) 

o Timska obrada i prezentacija pokazatelja  

o Prihvaćanje GI  na sjednici Upravnog vijeća  

o Dostava zaduženim institucijama i zaposlenicima 

Dinamika provedbe: lipanj - kolovoz 

 

II   MATERIJALNI UVJETI RADA 

1.Unutarnji prostor: 

Pratiti stanje, identificirati problemske situacije, postavljati standarde, pratiti i vrednovati 

kvalitetu svih namjenskih, unutarnjih prostora u odnosu na: sigurnost, otvorenost, opremu 

programa, didaktiku i dogovorene modele rada 

Dinamika provedbe: rujan – kolovoz 

 

2.Vanjski prostor: 

Pratiti stanje, utvrđivati probleme, postavljati standarde, pratiti i vrednovati kvalitetu u odnosu 

na: sigurnost, opremljenost, dnevnu iskorištenost i estetsku razinu 

Dinamika provedbe: tijekom cijele godine 

 

3. Ostvarivanje aktualnih planova: 

o Nabave roba, radova i usluga 

o Plana opremanja kuhinje, praonice  

o Plana investicijskog i tekućeg održavanja 

Dinamika provedbe: rujan – kolovoz 
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4. Ujednačavanje uvjeta rada odgojnih skupina 

o Sukladno prioritetima unapređivati uvjete rada skupina/timova i programa 

o Jačati aktivni odnos u podizanju razine opremljenosti i strukturiranju prostora 

-anketiranje o potrebama, sudjelovanje u nabavi, stručne skupine 

Dinamika provedbe: tijekom godine 

 

5. Ujednačavanje uvjeta rada svih radnih procesa: 

o Dopuna sredstvima i pomagalima  

o Uređenje radnog prostora ( funkcionalno/higijensko/sigurnosno/estetsko ) 

Dinamika provedbe: tijekom cijele godine 

  

 

III   NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE 

  

1. Projekti zdravstvenog voditelja: 

o Suradnja u određivanju područja unapređivanja rada  

o Suradnja u razradi projekta (prehrana, HACCAP, edukacija zaposlenika, mjere HZJZ) 

o Suradnja u realizaciji zadaća (osiguravanje uvjeta za provedbu) 

o Vrednovanje prema dogovorenim indikatorima kvalitete 

Dinamika provedbe: rujan-kolovoz 

 

2. Sigurnost: 

o Suradnja sa zdravstvenim voditeljem na poticanju i osiguravanju uvjeta za provedbu 

postavljenih standarda: prostora, opreme, sredstava i materijala 

Dinamika provedbe: rujan - kolovoz 

 

3. Djeca s posebnim potrebama: 

o Suradnja na senzibiliziranju djelatnika za uvažavanje posebnosti djeteta i njegovih 

razvojnih specifičnosti  i njegovih prava (ST i odgojitelj kao podrška djetetu s PP) 

o Suradnja sa ST prema dogovorenom modelu unapređivanje timskog, interdisciplinarnog 

pristupa/ IOOP / 

o Suradnja s psihologom, defektologom i 'trećim' odgojiteljem na primjerenoj interakciji 

i komunikaciji  prema tipu potrebe i problemske situacije  

Dinamika provedbe: rujan - kolovoz 

 

4. Primarne potrebe djeteta: 

Suradnja s pedagogom i nosiocima neposrednog rada na osuvremenjivanju individualizacije 

procesa tj. zadovoljavanju djetetovih potreba: prilagodba, sigurnost, dnevni ritam, boravak na 

zraku, boravak u sadržajima izvan vrtića 

Dinamika provedbe: rujan - kolovoz 

 

5. Preventivni programi:  

o Suradnja sa zdravstvenim voditeljem u provođenju svih programa /edukacija svih 

zaposlenika za pružanje prve pomoći u 2020.god./ 

o Suradnja sa odgovornim osobama u pojedinim segmentima rada 

Dinamika provedbe: rujan – kolovoz 

 

6. Briga za zdravlje djelatnika: 

o Suradnja sa zdravstvenim voditeljem u praćenju i stvaranju povoljnih uvjeta za rad i 

očuvanje zdravlja djelatnika 
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o Analize podataka, poduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti  

o Sanitarni pregledi i osposobljavanje za pružanje prve pomoći, protupožarne zaštite i 

zaštite na radu 

o Ostvarivanje zakonskih mjera zaštite na radu u suradnji sa zaduženim djelatnicima 

vrtića i odabranom ustanovom za obavljanje poslova zaštite na radu 

o Provedba mjera HZJZ, MZO, Nacionalnog stožera civilne zaštite 

Dinamika provedbe: rujan – kolovoz 

 

7. Plan sanitarno higijenskog održavanja vrtića 

o Suradnja sa zdravstvenim voditeljem i djelatnicima održavanja na unapređivanju 

zdravstveno - higijenskih uvjeta 

o Praćenje i uvođenje potrebnih mjera prevencije 

o Provođenje tečaja, higijenski minimum 

Dinamika provedbe: rujan – kolovoz 

 

 

IV   ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 

 

1. Organizirati sudjelovanje svih sudionika procesa u ostvarivanju cilja unapređivanja kroz 

jasno postavljene zadaće timskog rada : 

Unapređivanje kvalitete procesa – pedagog  

o Ujednačavanje razine primjene standarda u svim odgojnim skupinama: 

            (kontekst, prilagodba, posebni programi integrirani u primarni, te oni koji su    

             namijenjeni djeci s teškoćama u razvoju i potencijalno darovitoj djeci i djeca  

             nacionalnih manjina) 

o Suradnja sa ST vezano uz rad timova 

Dinamika provedbe: tijekom cijele godine 

 

2.Organizirati rad timova : 

o Stalna procjena ostvarivanja uloge , analiza stanja i utvrđivanje zahtjeva i elemenata  

   kvalitete  

o Vrednovanje osobno i na razini tima prema elementima kvalitete  

Dinamika provedbe: rujan, listopad – kolovoz 

 

3. Organizacija protočnosti informacija i podataka, osobito o elementima kvalitete i 

standardima kvalitete s ciljem podizanja razine suradnje među odgojiteljima skupina, 

prostornih cjelina i vrtića  

Dinamika provedbe: rujan – kolovoz 

 

4. Osiguravanje specifičnih materijalnih potreba nužnih za ostvarivanje posebnih programa: u 

odnosu na potrebe rada s djecom, suradnju s roditeljima, stručno usavršavanje odgojitelja (4 

odgojitelja uključeno u edukacije u SRC u različitim gradskim vrtićima) 

Dinamika provedbe: tijekom cijele godine 

 

5. Sudjelovanje u radu svih timovima prema GPP (praćenje rada, sudjelovanje u prezentaciji 

postignuća u ustanovi i izvan nje) 

Dinamika provedbe: tijekom cijele godine 

 

6. Praćenje, evidentiranje i vrednovanje poslova, zadataka odgojitelja u odnosu na 

zadovoljavanje potreba djece 
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Dinamika provedbe: tijekom cijele godine 

 

7. Koordinacija rada ST i praćenje i osiguravanje svih potrebnih uvjeta nužnih za kvalitetnu 

provedbu odgojno obrazovnog procesa 

Dinamika provedbe: tijekom cijele godine 

 

 

V   NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

1.Razvijanje timskog oblika rada na unapređivanju bitnih zadaća programa 

o Proces organiziran na dogovorenim elementima koji potiču nezavisnost, predanost, 

gradnju konsenzusa 

1.1.Individualno stručno usavršavanje: 

Omogućiti odgojitelju i ST sate za proradu:  

o Izborne literatura 

o Zadane literatura na timovima  

o Zadaća na timu 

o Sudjelovanja na oblicima usavršavanja izvan vrtića (AZOO, SRC i dr.) 

o Izvješćivanja po obavljenom str. usavršavanju (na skupovima unutar ustanove) 

o Izrada Programa usavršavanja, njegovo ostvarivanje i vrednovanje  

Dinamika provedbe: rujan- kolovoz 

 

1.2.Kolektivni oblici: 

1.2.1. U vrtiću: 

o Ostvarivanje sudjelovanja u radu sjednica Odgojiteljskih vijeća 

o Ostvarivanje sudjelovanja u radu Stručnih aktiva 

o Ostvarivanje sudjelovanja u radu Programskih skupina i radnim dogovorima 

o Ostvarivanje sudjelovanja u skupovima za roditelje / plenarno 

1.2.2. Izvan vrtića. 

o Sudjelovanje na seminarima , savjetovanjima u organizaciji  Agencije za odgoj i 

obrazovanje, Stručno razvojnim centrima DV-a u Gradu Zagrebu i šire, a prema 

osobnom izboru i Planu stručnog usavršavanja za pedagošku godinu  

o Omogućiti izvješćivanje s tih oblika na OV  

Dinamika provedbe: rujan- kolovoz 

 

1.2.3.Ostvarivati program Stručnog usavršavanja  ravnatelja: 

o Ostvarivanje svih oblika usavršavanja u ustanovi i izvan nje 

o Izvješćivanje i vrednovanje 

Dinamika provedbe: rujan- kolovoz 

1.2.4. Organiziranje nastavka provedbe Programa Stručno razvojnog centra za poticanje 

područno specifičnih darovitosti djeteta u DV Iskrica (2. – 9. Modul ll ciklusa) 

 

 

VI    SURADNJA S RODITELJIMA 

1.Informiranje: 

o Suradnja u informiranju roditelja o : 

- vrtiću i njegovim programima  

- događanjima na razini ustanove 

- promjenama u dnevnom životu 

- doživljajima za djecu i utjecaja na njihov razvoj 
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- zbivanjima od važnosti za program vrtića i sl.  

o Suradnja u odabiru različitih oblika informiranja s naglaskom na neposrednim i   

      interaktivnim oblicima 

o Jačanje timskog rada  

o Razvijanje stručnog pristupa u korištenju tog oblika suradnje 

o Razvijanje sposobnosti objektivnijeg procjenjivanja kvalitete  

Dinamika provedbe: rujan- kolovoz 

  

2. Oblici komunikacije: suvremenijih oblika komunikacije koji osiguravaju aktualnost, 

interaktivnost, dostupnost i jačanje radioničkog oblika suradnje u rješavanju problemskih 

situacija u razvoju i odgoju djeteta 

Dinamika provedbe: rujan- kolovoz 

 

3. Uključivanje roditelja u programe: 

o Matične skupine: planiranje odgojno obrazovnog rada, sudjelovanja u aktivnostima, 

projekti skupine (u ustanovi i izvan nje) 

o Programu na razini vrtića: zaštite zdravlja i sigurnosti djece, prilagodbe, suradnje s  

      drugim institucijama i okruženjem, osiguravanje uvjeta, projekti po prostornim    

      cjelinama i vrtiću 

Dinamika provedbe: rujan- kolovoz 

 

4.Uključivanje u različite oblike procjenjivanja i vrednovanja programa: 

o Ankete 

o Web stranica 

o Upravno vijeće i sl. 

Dinamika provedbe: rujan- kolovoz 

 

 

                                   VII  SURADNJA SA ŠIRIM OKRUŽENJEM 

 

Epidemiološka situacija u zemlji utjecat će na provedbu ove glave GPP-a tj.angažiranje 

ravnatelja na operacionalizaciji postavljenih zadaća. Alternativnim oblicima suradnja 

će se svakako provoditi (virtualno, u manjim timovima/grupama). 

 

1. Suradnja radi prepoznavanja osobina i potreba uže i šire zajednice 

o Sudjelovanje u društvenim i ciljanim događanjima života Gradske četvrti Trnje-odaziv 

na potrebe: OŠ Grigora Viteza,  Društvo distrofičara Zagreb, Stomatološka služba DZ 

Trnje, Dječja knjižnica i čitaonica Marina Držića, Crkva Krista Kralja, ŠRC Trnje, NK 

Trnje; KD Lisinski, Vijeće Gradske četvrti Trnje i dr.) 

 

o Uvođenje zanimljivih oblika događanja u prostore vrtića radi obogaćivanja doživljaja 

ili afirmacije programa  rada ( kulturni, sportski sadržaji, humanitarne akcije, gosti – 

slijepa osoba s psom vodičem/glumci, osobe s invaliditetom u aktivnostima /slikari koji 

slikaju nogama, djeca osnovne škole/Velikani hrvatske prošlosti, osobe različitih 

specijalnosti i sl.) 

 

2. Suradnja sa značajnim institucijama u Gradu  

o Obogaćivanje dosadašnjih oblika suradnje 

o Lobiranje u dijelovima programa ili osiguravanja potpore za poboljšanje uvjeta 

života i rada vrtića 
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3. Razvijanje timskog rada u suradnji na realizaciji dogovorenih projekata, programa, 

radova i usluga i dr. 

o Jačanje sposobnosti i znanja timskog rada od definiranja stanja i problema preko 

utvrđivanja standarda do praćenja prema elementima kvalitete i vrednovanja 

o Sudjelovanje u Erasmus + projektima:  

European New generation  

s još pet partnerskih zemalja (Finska, Velika Britanija, Danska, Grča i Turska) 

                  ( provedba: rujan 2018. – rujan 2020.god.; produženje do lipnja 2021.god.) 

       Chocolate (Children of Collaborativ Lenguage Teaching) 

                  s još 5 partnerskih zemalja  (Turska, Španjolska, Italija, Latvija, Poljska) 

                  ( provedba: rujan 2019. – rujan 2021.god.) 

       Full STEAM Ahead –learning through play 

       S partnerskim zemljama: Sjeverna Irska, Engleska, Island, Norveška i Belgija 

                  ( provedba : studeni 2020. – studeni 2021.god.) 

 

 

VIII VREDNOVANJE 

 

1. Sudjelovanje u planiranju i pripremi instrumentarija, te obradi rezultata različitih, 

tematskih ispitivanja usmjerenih prema odgojitelju, roditeljima, djeci, ostalim 

zaposlenicima: 

- Stručni timovi odgojitelja: frekventnost održavanja, prisutnost članova, aktivno 

sudjelovanje, doprinos 

kroz: vođenje evidencija, osobnu prisutnost ravnatelja, evaluaciju kroz praćenje 

zapisnika, suradnju sa stručnim suradnicima 

- Roditelji: ciljane grupacije /polaznici posebnih programa, školski polaznici, 

novoupisani, roditelji djece s TUR i posebnim potrebama 

kroz: ankete, tematski upitnici, zapisnici individualnih i grupnih sastanaka 

- Djeca: rezultati snimanja i dokumentiranja individualnih praćenja i dobivenih 

rezultata inicijalnih i finalnih ispitivanja, kao i različitih tematskih ispitivanja 

kroz: timsku obradu sa stručnim suradnicima (ankete, tematski upitnici, zapisnici, 

valorizacija kroz obaveznu pedagošku dokumentaciju odgojitelja, IOOP-ovi) 

- Ostali zaposlenici: ispitivanja stanja i potreba, planiranje novih organizacijskih 

uvjeta, eliminacija slabosti, obavješćivanje i provjeravanje dogovorenih pravila i 

provedbe naputaka 

kroz: evidencije, zapisnike i individualne bilješke ravnatelja, pisane naputke i 

upitnike, tematske sastanke sa zaključcima i odlukama, chek-liste 

2. Obavezna dokumentacija i drugi pokazatelji 'dokumentiranja' rada tj. provedbe procesa, 

rada timova, rada Odgojiteljskog vijeća, rada Upravnog vijeća, plenarnih roditeljskih 

sastanaka, suradnje s vanjskim suradnicima /škola, DDZ, stručne službe u funkciji 

razvoja i zaštite djeteta i obitelji 

3. Izvješća: obavezna Godišnja izvješća po ostvarenom GPP, financijska i druga izvješća 

po zahtjevima Osnivača, po tematski odrađenim segmentima rada tijekom pedagoške 

godine 

4. Planovi: prema rezultatima različitih izvješća i proizišlih smjernicama  

 

 

                      Renata Grdić,dipl.def. 

                                                                                                      ravnateljica 
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GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA 

 RADNA GODINA 2020. /2021. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

                             Ravnatelj:                                                                                                                                    Stručni suradnik - pedagog 
  

                       Renata Grdić                                                                                                                               Željka Horvatić, prof. pedagogije 
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SADRŽAJ GOD. PLANA I PROGRAMA PEDAGOGA U ODNOSU NA: 

- DIJETE 

- ODGOJITELJE 

- RODITELJE 

- RAVNATELJICU I STRUČNI TIM 

- OSTALE DJELATNIKE VRTIĆA 

- OKRUŽENJE 

- STRUČNO USAVRŠAVANJE 

- OSTALE POSLOVE                                                                                    Godišnje zaduženje za radnu godinu 2020./2021. = 1992 sati 

                                                                                                                                           umanjenje za godišnji odmor =  248 sati 

                                                                                                                                                                           Ukupno = 1744 sati 

Struktura tjednog zaduženja sati rada stručnog suradnika 

 

Red 

br. 

P o s l o v i : Pedagog: Psiholog: Zdrav. 

voditelj: 

Defektolog  

   

1. Rad u odgojnoj skupini 15 8 15 20 

2. Rad s odgojiteljima 10 6 10 6 

3. Rad na struč. usavršav. 2,5 2 5 3 

4. Rad s rodit. i dr. sredinom 2,5 2 4 6 

5. Suradnja stručnog tima 2,5 1,5 2 2,5 

6. Individ. stručno usav. 5 0,5 2 1,5 

7. Ostali poslovi 2,5 0,5  2 1 

 U   K   U   P   N   O : 40 20 40 40 

 

  ŠTO (zadaće i aktivnosti) KAKO (oblici rada) TKO (suradnici) KADA (vrijeme realizacije) 

U ODNOSU NA DIJETE: 
- sudjelovanje u procjenjivanju i praćenju 

aktualnih razvojnih i drugih potreba djece, 

te praćenje njihova zadovoljavanja 

 

 

 

intervjui, promatranje u igri i 

aktivnostima, razgovor s djetetom, 

foto i/ili video zapis 

 

 

 

roditelji, odgojitelji, članovi 

stručnog tima 

 

 

 

 

rujan i listopad 2020. 

i tijekom godine 
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- praćenje i procjenjivanje ostvarivanja 

prava djeteta ( pravo na sigurnost, na 

primjerene poticaje, pravo na kvalitetno 

okruženje, pravo na samozaštitu – CAP)  

- neposredan rad s djecom u godini pred 

školu u okviru CAP programa – prikazi 

tematskih igrokaza ( 6 skupine x 3 

igrokaza ) 

 

 

- sudjelovanje timskom opserviranju 

djeteta s evidentnim posebnim odgojno-

obrazovnim potrebama 

 

 

 

- pedagoški uvidi u odgojno-obrazovnom 

procesu 

 

 

- uvođenje inovacija u neposrednom radu s 

djecom (Brain gym, elementi medijacije) 

 

- izrađivanje instrumenata procjene 

konkretnih pedagoških situacija 

 

- sudjelovanje u kreiranju obogaćivanja 

redovnog programa  

 kulturnih događanja, rekreativnih 

sadržaja..) 

projekti, radni dogovori, refleksije 

s odgojiteljima i stručnim timom, 

radionice s djecom 

 

razgovori, scenski prikazi, igre 

uloga, demonstracije i vježbe  

 

 

 

 

proučavanje dokumentacije, izrada 

stručnog mišljenja, upućivanje na 

pedagoške postupke u 

individualiziranju programa za 

dijete 

 

snimanje i praćenje kvalitete 

provođenja cjelovitog ili pojedinih 

dijelova o.o. procesa 

 

 

individualno i u malim grupama 

 

protokoli, dogovori, osvrt 

 

 

dogovori 

 

 

odgojitelji, ravnatelj, stručni 

tim 

 

CAP tim 

 

CAP tim 

 

 

 

 

roditelji, ravnateljica, članovi 

stručnog tima, odgojitelji 

 

 

 

 

ravnateljica, pedagog 

 

 

 

 

odgojitelji, članovi stručnog 

tima 

odgojitelji, stručni tim 

 

 

voditelji različitih institucija 

 

 

kontinuirano 

 

siječanj, veljača, ožujak 

 

 

ožujak 

 

 

 

 

rujan i tijekom godine 

 

 

 

 

 

kontinuirano 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

tijekom godine 

 

 

tijekom godine 
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U ODNOSU NA ODGOJITELJE: 
 

- stručna pomoć odgojitelju u 

prepoznavanju i procjeni djetetovih 

aktualnih razvojnih potreba, interesa i 

mogućnosti 

 

- pomoć odgojiteljima u kreiranju 

poticajnog materijalnog i prostornog 

konteksta u skladu s poticanjem cjelovitog 

razvoja djeteta  

 

- pomoć odgojiteljima u vrednovanju 

postignuća i refleksiji odgojno-obrazovne 

prakse 

 

- pomoć u kreiranju posebnih razvojnih 

zadaća i pedagoških postupaka za djecu PP 

i TUR 

 

- pomoć u praćenju i unapređivanju bitne 

zadaće ustanove – razvojno planiranje 

tromjesečnih zadaća  

 

-stručna pomoć i podrška za unapređivanje 

suradnje s roditeljima 

 

- podrška odgojiteljima u jačanju    

kompetencija prema roditeljima 

 

-priprema materijala za provođenje 

pripremnih aktivnosti odgojitelja djece 

predškolaca u okviru CAP programa 

 

-podrška u pripremi prezentacija u okviru 

 

 

 

konzultacije, dogovori, uvidi, osvrti 

 

 

 

individualno i u manjim grupama, 

osvrti, dogovori  

 

 

 

uvidi, savjetodavni rad, radionice, 

dogovori 

 

 

individualno, dogovori, upućivanje 

na stručnu literaturu 

 

 

izrada instrumentarija za 

vrednovanje, pisani materijali,  

individualni dogovori, analize 

pisani materijali, ankete,  

 

individualni dogovori 

stručne radionice, analize, rad u 

manjim grupama, samouvidi 

pisani materijali,  individualni 

dogovori, radni dogovori, snimanje 

aktivnosti 

 

 

 

individualni dogovori, metoda 

 

 

 

odgojitelji, članovi stručnog 

tima 

 

 

odgojitelji, članovi stručnog 

tima 

 

 

 

ravnateljica, odgojitelji, 

stručni tim 

 

 

odgojitelji, stručni tim 

 

 

 

odgojitelji, voditelji timova, 

stručni tim 

 

 

 

odgojitelji, ravnateljica, 

stručni tim 

 

odgojitelji, stručni tim 

 

 

 

odgojitelji, CAP tim 

 

 

 

 

 

prema potrebi tijekom godine 

 

 

 

kontinuirano 

 

 

 

 

kontinuirano 

 

 

 

rujan i listopad 

 

 

 

od listopada 2020. do travnja 

2021. 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

studeni,prosinac,siječanj,veljača  
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ustanove i izvan 

 

-suradnja s odgojiteljima uključenih u 

Erasmus+ projekte (4., 5.i 6.) 

________________________________ 

U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

MENTORE: 

- poticanje, podržavanje i suradnja  s 

odgojiteljima mentorima u 

promišljanju, planiranju i organiziranju 

i provedbi SU u ustanovi kroz 

iskustvene radionice i rad timova 

- poticanje, podržavanje i suradnja  s 

odgojiteljima mentorima u pripremi 

raznovrsnih oblika  prezentiranja 

stručnog rada u vrtiću i izvan njega  

- sudjelovanje i usmjeravanje u 

kvalitetnijem mentoriranju odgojitelja-

pripravnika 
 

U ODNOSU NA PRIPRAVNIKE: 
 

- rad u Povjerenstvu za stažiranje  

(izrada plana i programa stažiranja) 

- pružanje stručne pomoći  tijekom 

realizacije dijelova programa stažiranja 

(organizacija  hospitiranja u skupinama, 

pisanje eseja, upućivanje na literaturu i 

pomoć kod nabavke iste, suradnja s 

mentorom i ostalim članovima 

Povjerenstva) 

demonstracije 

 

timski sastanci 

 

___________________________ 

 

 

 

 

konzultacije, dogovori, razmjena 

iskustava, 

zajedničke analize potreba SU 

 

 

 

konzultacije, dogovori, razmjena 

iskustava, 

zajedničke analize potreba SU 

 

 

 

dogovori, ogledne aktivnosti 

 

 

 

 

 

dogovori, stručne konzultacije, 

uvidi u rad, radionice, osvrti na rad 

uvid u stručno usavršavanje i 

demonstraciju oglednih 

aktivnosti- razgovor i 

konzultacije, foto zapis , 

zajednički osvrt 

 

odgojitelji, stručni tim 

 

odgojitelji 

_______________________ 

 

 

 

 

ravnateljica, članovi stručnog 

tima, odgojitelji mentori 

 

 

 

 

ravnateljica, članovi stručnog 

tima, odgojitelji mentori 

 

 

 

 

ravnateljica, članovi stručnog 

tima 

 

 

 

 

 

odgojitelj mentor, članovi 

Povjerenstva 

 

 

ravnateljica i članovi stručnog 

tima 

 

 

tijekom godine 

 

1x mjesečno tijekom godine 

_________________________ 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

tijekom stažiranja 

 

 

 

tijekom stažiranja 
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- uključivanje u kolektivna stručna 

usavršavanja unutar i izvan vrtića radi 

jačanja profesionalnih kompetencija 

 
- organizacija oglednih aktivnosti 

 

 

 

- sudjelovanje u izradi Izvješća o 

 provedbi programa stažiranja i prijava za 

stručni ispit 

 

- stručna pomoć i potpora pripravniku  kod 

pripreme za izlazak na stručni ispit 

 

 

U ODNOSU NA RODITELJE: 
- sudjelovanje u radu Komisije za upis 

djece i formiranju odgojnih skupina 

- sudjelovanje u upoznavanju specifičnosti 

obiteljskih potreba  

 

- organizacija i provođenje drugih oblika 

suradnje s roditeljima (prilagodba, direktno 

uključivanje u rad skupine, druženjima i 

zajedničkim akcijama djece, roditelja i 

odgojitelja 

 

- sudjelovanje u neposrednom upoznavanju 

roditelja s obilježjima vrtičkih programa i 

načinima realizacije 

 

 

 

 

uvid u vođenje pedagoške 

dokumentacije skupine-

samostalnost i uspješnost 

pripravnika u smislu 

pravodobnosti, svrhovitosti i 

sveobuhvatnosti 

stručne radionice, timski 

sastanci, radni dogovori 
zajedničke refleksije i 

samorefleksije na rad, uloga 

"kritičkih prijatelja" 

 

rad na pisanim valorizacijama, 

dogovori 

rad na pisanom  materijalu-

procjena uspješnosti pripravnika 

 
analiza Zahtjeva za upis, intervjui, 

dogovori 

ankete, individualni razgovori 

 

 

dogovori, pisani materijali, ankete 

 

 

 

 

 

plenarni roditeljski za novoupisanu 

djecu, informativni sastanci po 

skupinama, prezentacijski 

roditeljski sastanci o programima 

vrtića, individualni razgovori 

 

 

 

 

 

ravnateljica i članovi stručnog 

tima 

 

 

 

 

 

 

ravnateljica, članovi stručnog 

tima, odgojitelji mentori, drugi 

odgojitelji, pripravnici 

 

članovi Povjerenstva, tajnica 

 

 

članovi Povjerenstva, mentor 

 

 

 

ravnateljica, članovi Komisije 

za upis 

članovi stručnog tima 

 

 

ravnateljica, članovi stručnog 

tima 

 

 

 

 

ravnateljica, članovi stručnog 

 

 

 

 

tijekom stažiranja 

 

 

 

 

tijekom stažiranja 

 

 

 

na kraju stažiranja 

 

 

 

pred izlazak na stručni ispit 

 

 

 

 

 

svibanj i lipanj 

 

lipanj, rujan i prema potrebi 

tijekom godine 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

lipanj, rujan, listopad 
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- provođenje nastavka edukativnih 

radionica za roditelje "Rastimo zajedno"  

 

- sudjelovanje u vođenju Kluba očeva   

"Rastimo zajedno" 

 

- sudjelovanje u vođenju i osmišljavanju 

komunikacijskih i tematskih roditeljskih 

sastanaka po skupinama 

 

- organizacija i provođenje Malog učilišta 

za roditelje 

- analiziranje pokazatelja roditeljskih 

evaluacija o uspješnosti rada vrtića i 

specifičnosti programa 

 

- savjetodavni  individualni rad  

 

SURADNJA S RAVNATELJICOM: 
- rad na programiranju i planiranju rada 

vrtića 

- dogovori i planiranja rada stručno 

razvojnog programa ustanove 

- organizacija rada prema kriterijima 

ustanove (podizanje kvalitete prema bitnim 

zadaćama  

- dogovori i proveda zadaća  4.,5. i 6. 

europskog projekta 

- sudjelovanje u osiguravanju boljih 

materijalnih uvjeta rada u ustanovi  

- organizacija i osmišljavanje kolektivnog 

stručnog usavršavanja u ustanovi i izvan 

nje 

- sudjelovanje u prezentaciji vrtičkih 

programa u bližem okruženju i 

nastavak od 4 radionice 

 

  

4 radionice 

 

 

dogovori, ankete, rad na 

materijalima  

 

 

radionice, predavanja 

 

ankete, evaluacijski listići, povratne 

informacije 

 

 

razgovor, pisani materijali, 

preporuke stručne literature 

 

 

dogovori, analize, rasprave 

 

 

dogovori, analize, rasprave 

 

 

dogovori 

 

timski sastanci, dogovori 

 

dogovori, analize, rasprave 

 

individualni dogovori, rasprave 

 

 

tima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u suradnji s odgojiteljima 

skupina 

 

 

članovi stručnog tima, roditelji 

 

članovi stručnog tima 

 

 

 

odgojitelji,  

članovi stručnog tima 

 

 

odgojitelji, članovi stručnog 

tima 

 

ravnateljica, članovi ST 

 

 

ravnateljica, članovi ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2020.. 

 

 

ožujak 2021. 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

tijekom godine 

 

tijekom godine i posebno na 

kraju godine 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

kolovoz, rujan 

 

 

tijekom godine 

 

tijekom godine 

 

 

 

tjedni, mjesečni sastanci 
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aktivnostima na razini Grada Zagreba 

________________________________ 

U ODNOSU NA STRUČNI TIM: 
 

- sudjelovanje u aktivnostima pronalaženja 

rješenja za poboljšanje uvjeta rada u 

ustanovi kroz sve segmente 

 

- zajedničko djelovanje u osmišljavanju 

kvalitetnijih uvjeta ostvarivanja bitnih 

zadaća u pedagoškoj godini 2019/2020. 

 

- sudjelovanje u osmišljavanju kvalitetnog 

konteksta u vezi rada s djecom TUR i PP, 

izradi vrtičkog nalaza i mišljenja, IOOP-a 

- planiranje i provedba programa stručno 

razvojnog centra ustanove 2. ciklus-a 

- osmišljavanje i dogovori oko rada timova 

vrtića 

- sudjelovanje u timskoj evaluaciji 

postignuća  

- timsko prezentiranje postignuća odgojno-

obrazovne prakse vrtića 

________________________________ 

U ODNOSU NA OSTALE 

DJELATNIKE VRTIĆE: 
- upućivati ostale djelatnike  o 

pravovremenom  izvršavanju zadaća 

vezanih uz konktretne situacije 

zadovoljavanja potreba djece 

 

- upućivati na međusobno povezivanje u 

svrhu doprinosa kvaliteti ozračja vrtića 

 

U ODNOSU NA OKRUŽENJE: 

individualni dogovori, rasprave 

 

__________________________ 

 

 

sastanci stručnog tima, dogovori, 

zajedničke analize, zajedničke 

aktivnosti 

 

sastanci stručnog tima, dogovori, 

zajedničke analize, zajedničke 

aktivnosti 

 

 

sastanci stručnog tima, dogovori, 

zajedničke analize, zajedničke 

aktivnosti 

dogovori, analize, aktivnosti,  

 

 

konzultacije s timovima 

analize anketa, rasprave 

prezentacije, pisani materijali, 

događanja na lokalnoj i gradskoj 

razini 

____________________________ 

 

 

radni dogovori 

 

dogovori, konzultacije 

 

 

organizacija, dogovori, pisana 

komunikacija 

ravnateljica, članovi ST 

 

ravnateljica, članovi ST 

 

 

ravnateljica, članovi ST 

 

________________________ 

 

 

ravnateljica, članovi stručnog 

tima 

 

 

 

ravnateljica, članovi stručnog 

tima 

 

 

članovi stručnog tima 

 

 

članovi stručnog tima 

 

 

članovi stručnog tima 

 

 

 

 

 

______________________

__ 

ravnateljica 

zdravstvena voditeljica 

 

tijekom godine 

 

 

tjedni sastanci, mjesečni 

 

 

_______________________ 

 

 

rujan i tijekom godine 

 

 

 

 

rujan i tijekom godine 

 

 

 

od listopada do svibnja 

 

 

tijekom godine 

 

 

prema potrebi 

 

 

 

 

 

_________________________ 
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- suradnja s drugim odgojno-obrazovnim 

institucijama u cilju unapređivanja rada 

vrtića 
 (DV u Gradu, OŠ Grigor Vitez, Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i športa, Gradski ured, 

AZOO, Učiteljski fakultet ) 

- suradnja s drugim institucijama: 
ŠRC Šalata, Kazališta i kazališne skupine, 

Turističke agencije, Muzeji, Knjižnice, Domovi 

zdravlja, Centar za soc. skrb, Župni ured u 

Dubravi, Ured Unicefa 

 

- provođenje sustručnjačke regionalne 

podrške u okviru Programa "Rastimo 

zajedno" – u ulozi regionalne voditeljice 

POSLOVI U ODNOSU NA STRUČNO 

USAVRŠAVANJE: 

 

- kontinuirano praćenje aktualne stručne 

literature i pedagoške periodike 

 

- sudjelovanje u pripremi i provedbi 

suvremenih oblika usavršavanja odgojitelja 

u vrtiću prema bitnim zadaćama ustanove 

- uključivanje u stručna usavršavanja izvan 

ustanove u organizaciji AZOO, MZOŠ, 

KPK, HPD, HPKZ, Sekcije predškolskih 

pedagoga 

- sudjelovanje u vođenju i osmišljavanju 

stručnih skupova Sekcije predškolskih 

pedagoga kao član radnog predsjedništva 

________________________________ 

OSTALI POSLOVI: 
- surađivanje s ostalim djelatnicima vrtića u 

svrhu kvalitetnije organizacije rada i 

stvaranju boljih uvjeta za zadovoljavanje 

 

 

 

organizacija, dogovori, pisana 

komunikacija 

 

 

 

 

 sastanci, elektronička podrška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osobni rad na tekstovima 

 

 

dogovori, rad na stručnim 

materijalima, radionice 

 

seminari, sastanci Sekcije 

 

radni dogovori, elektronička 

komunikacija s radnim 

predsjedništvom i Predsjednicom 

sekcije 

____________________________ 

 

dogovori, rasporedi po skupinama, 

domari, spremačice i 

kuharice 
 

koordinatori iz ustanova 

 

 

 

 

koordinatori iz ustanova 

 

 

 

 

članovi tima iz dr. vrtića 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

članovi stručnog tima 

 

 

savjetnici, voditelji seminara, 

voditeljica Sekcije 

predškolskih pedagoga 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

kontinuirano tijekom godine 

 

 

 

 

kontinuirano tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najmanje 1 x godišnje i 1x na 

Konferenciji 

 

 

 

kontinuirano 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

tijekom godine 
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potreba djece 

- sudjelovanje u provedbi prakse studenata 

Učiteljskog fakulteta 

- vođenje evidencije rada pedagoga 

- vođenje vrtičke knjižnice; nabava i 

posudba novih izdanja 

konzultacije 

 

 

zapisnici, dnevnik rada, izvještaji 

 

 

individualno, evidencijske kartice 

________________________ 

 

uprava vrtića, tehničko osoblje 

 

 

 

 

tijekom godine, najmanje 3x 

godišnje 

__________________________ 

 

 

kontinuirano 

prema potrebi 

 

 

kontinuirano 

 

 

kontinuirano i prema potrebi 

 

 

U  Zagrebu, 28. rujna 2020.                                                                                                                       Željka Horvatić, pedagog savjetnik                                                                                                 
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DJEČJI VRTIĆ ISKRICA 

Zagreb, Kruge 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručna suradnica:     Ravnateljica: 

 

_______________     _______________ 

Eva Jagić Vasilić, mag.psych.   Renata Grdić, dipl.defektolog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, rujan 2020. godine 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 
PSIHOLOGA ZA PEDAGOŠKU. GODINU 

2020./2021. 
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Radno vrijeme i razrada satnice 

 

 

Napomena: stručna suradnica psihologinja Eva Jagić Vasilić zaposlena je na nepuno radno 

vrijeme, 20 sati tjedno. 

 

Tablica – prikaz rada psihologinje Eve Jagić Vasilić po objektima Dječjeg vrtića Iskrica i radno 

vrijeme 

 

Dan Objekt 
Radno 

vrijeme 

Ponedjeljak /  

Utorak /  

Srijeda 
Kruge 3 / Trg kardinala Franje 

Šepera 6 
8,30 – 15,00 

Četvrtak Kruge 3 8,30 – 14,30 

Petak Kruge 3  8,30 – 15,00 

Napomena 

Radno vrijeme psihologa se prema potrebama i 

dogovoru s roditeljima odvija u jutarnjim 

terminima od 7,00 te u poslijepodnevnim satima u 

okviru radnog vremena vrtića do 18,00 sati. 

 

Tablica - razrada satnice stručne suradnice psihologinje u pedagoškoj godini 2020./2021. (u 

odnosu na nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno, pet puta tjedno; ukupno 20 sati tjedno) 

 

MJESEC 
BROJ 

DANA 
SUBOTE NEDJELJE 

RADNI 

DANI 

BROJ SATI 

RADA 

PRAZNICI 
(koji ne 

padaju 

vikendom) 

BROJ SATI 

PRAZNIKA 

MJESEČNI 

FOND SATI 

(radni dani + 

praznici) 

Rujan 30 4 4 22 88 0 0 88 

Listopad 31 5 4 22 88 0 0 88 

Studeni 30 4 5 20 80 1 4 84 

Prosinac 31 4 4 22 88 1 4 92 

Siječanj 31 5 5 19 76 2 8 84 

Veljača 28 4 4 20 80 0 0 80 

Ožujak 31 4 4 23 92 0 0 92 

Travanj 30 4 4 21 84 1 4 88 

Svibanj 31 5 5 21 84 0 0 84 

Lipanj 30 4 4 20 80 2 8 88 

Srpanj 31 5 4 22 88 0 0 88 

Kolovoz 31 4 5 21 84 1 1 88 

UKUPNO 365 52 52 253 1012 8 32 1044 
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Tablica – prikaz zaduženja radnih sati psihologinje u pedagoškoj godini 2020./2021.  

 

 Godišnje 

zaduženje 

(sati) 

Tjedno 

zaduženje 

(sati) 

Dnevno 

zaduženje 

(sati) 

G.O. 
Planirana 

satnica 

Neposredan 

rad 
580 h 12 h, 30 min 4 h, 10 min 

29 dana 

(116 sati) 

928 sati 
(1044-116) 

Ostali 

poslovi 
278 h, 24 min 6 h 2 h 

Stanka 69 h, 36 min 1 h, 30 min 30 min 

Ukupno 928 h 20 h 6h, 40 min 

 

 

* Izvadak iz Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008): 

čl.32 

„1.) Stručni suradnici obvezni su u neposrednom pedagoškom radu s djecom, odgojiteljima i 

roditeljima provoditi 25 radnih sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog 

vremena. 

2.) Poslovi iz stavka 1. ovog članka koji se obavljaju u neposrednom pedagoškom radu i drugi 

odgovarajući poslovi obavljaju se u sklopu 7 – satnoga radnog vremena, a ostatak se odnosi na 

poslove vezane uz suradnju s drugim ustanovama, poslove stručnoga usavršavanja, planiranja, 

pripreme za rad i druge poslove.“ 

 

 

Tablica 9.2.3. – razrada satnice psihologinje za pedagošku godinu 2020./2021. u odnosu na 

neposredni rad i ostale poslove 

 

  Godišnje 

zaduženje 

(sati) 

Dnevno 

zaduženje 

(sati) 

Neposredni rad 

U odnosu na dijete (rad u odgojnoj 

skupini, individualan rad s 

djetetom, testiranja i dr.) 

417h, 36m 3 sata 

U odnosu na roditelje (individualni 

razgovori, roditeljski sastanci, 

radionice, edukacija roditelja i dr.) 

81 h, 12 m 35 min 

U odnosu na odgojitelje (razmjena 

informacija, edukacija, praćenje 

odgojno - obrazovnog procesa, 

podrška u skupini i dr.) 

81 h, 12 m 35 min 

Ostali poslovi (suradnja s drugim ustanovama, stručno 

usavršavanje, radni dogovori s odgojiteljima, priprema za rad, 

planiranje, suradnja stručnog tima, OV, stručni aktivi, psihološka 

dokumentacija i dr.) 

278h, 24m 2 h 

Stanka 69h,36min 30 min 

Ukupno 928 6h, 40min 
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BITNA ZADAĆA RADA PSIHOLOGA 2020./2021. 

 

 

Bitna zadaća rada psihologa u pedagoškoj godini 2020./2021. odražava bitnu zadaću ustanove, 

a to je: 

a) Rad na razvojnom planiranju na razini ustanove: 

- praćenje i prepoznavanje napredne i darovite djece prema izrađenim listama 

- planiranje aktivnosti i neposrednog rada kroz IOOP-e za svu djecu s posebnim 

potrebama, uključujući i darovitu 

- provedba planiranih aktivnosti 

- suradnja s roditeljima u vidu stručnog informiranja o cijevima i procesu rada s 

djetetom za kojim se izrađuje IOOP 

 

b) Rad na općoj edukaciji odgojitelja i stručnih suradnika s temom 'darovitost' s 

naglaskom na prezentaciji posebnih tematskih cjelina realiziranih u okviru modula 

SRC-a DV Iskrica u 2019./2020. godini 

 

Razrada bitne zadaće rada psihologa u ostvarivanju bitne zadaće ustanove:  

 

a) Rad na razvojnom planiranju na razini ustanove: 

 priprema i analiza razvojnih listi za svu djecu vrtića 

 pomoć odgojiteljima u identifikaciji razvojnih područja koja su slabije razvijena na 

razini cijele skupine i pojedinog djeteta, temeljeno na razvojnom praćenju 

 edukacija i pomoć odgojiteljima u osmišljavanju specifičnih razvojnih zadaća s ciljem 

usmjerenog djelovanja na ona razvojna područja koja su slabije razvijena kod djece, 

pritom uzimajući u obzir njihove stvarne mogućnosti, a ne samo kronološku dob djece 

 identifikacija darovite djece putem listi za otkrivanje darovitosti te slijedom toga 

psihološko testiranje djece dostupnim psihološkim testovima 

 daljnja procjena područno-specifičnih darovitosti kod izdvojene djece s ciljem boljeg 

razumijevanja njihovih specifičnih jakih i slabijih strana u različitim područjima (npr. 

matematika, glazba, prirodno-znanstveno područje i drugo) 

 suradnja s odgojiteljima na izradi IOOP-a za djecu s TUR i darovitu djecu i osnaživanje 

odgojitelja u toj ulozi 

 provedba ciljanih aktivnosti i postupaka u radu s djecom s ciljem ostvarenja zadanih 

razvojnih zadaća 

 dokumentacija aktivnosti i stvarnih pomaka u razvoju djeteta na određenom razvojnom 

području 

 stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada s djetetom i suradnja na 

provedbi zadataka i aktivnosti za djecu s posebnim potrebama 

 pisanje uputa za rad odgojitelja i roditelja s djetetom s posebnim potrebama 

 evaluacija poduzetih mjera u radu s djecom te prilagodba postupaka rada u skladu s 

aktualnim potrebama djece 

 organizacija edukacije od strane HURID-a za odgojitelje, stručne suradnike i roditelje 
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b) Rad na općoj edukaciji odgojitelja i stručnih suradnika s temom „darovitost“ 

 podrška odgojiteljima u nastavku prepoznavanja i utvrđivanja pokazatelja darovitosti 

 priprema lista za identifikaciju darovite djece za odgojitelje te lista za procjenu 

područno specifičnih darovitosti 

 osnaživanje odgojitelja na zajedničko pisanje IOOP-a za darovitu djecu 

 suradnja s odgojiteljima u razvojnom planiranju za darovitu djecu, s fokusom na 

postizanju harmoničnog razvojnog profila te djece, uz daljnju stimulaciju razvoja onih 

karakteristika djeteta u kojima pokazuje potencijalnu darovitost 

 uključivanje u rad Stručno razvojnog centra Dječjeg vrtića Iskrica, odnosno podrška 

psihologinji Jasni Cvetković Lay i odgojiteljima izlagačima u provedbi modula prema 

ukazanoj potrebi 

 nastavak na osobnom stručnom usavršavanju na temu darovitosti putem pohađanja 

edukacije na modulima SRC Dječjeg vrtića Iskrica, praćenja stručne literature i 

uključivanja u raspoložive vidove stručnog usavršavanja 

 

 

Dodatna bitna zadaća rada psihologa usmjerena je na ostvarivanje uvjeta za održavanje i 

promociju psihološke dobrobiti djece, roditelja i zaposlenika Dječjeg vrtića Iskrica u vrijeme 

pandemije COVID-19. Obzirom na izmijenjene uvjete rada (nošenje maski, kraće preklapanje 

odgojitelja, dežurstva po skupinama i dr.) i neizvjesnost oko zdravstvenog stanja i eventualnog 

odlaska u samoizolaciju ili izolaciju, moguća je pojava stresnih reakcija kod djece i odraslih. 

Obzirom na tu činjenicu, važno je ponuditi dodatnu psihološku podršku i postupke usmjerene 

na prevenciju stresa i anksioznosti. U ovoj pedagoškoj godini posebna će se pažnja pridati 

upravo ovom cilju. 
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OPĆI CILJEVI RADA PSIHOLOGA U DJEČJEM VRTIĆU:  

 

 Uočavanje i praćenje aktualnih razvojnih, te potencijalnih posebnih potreba djece 

 Identifikacija djece s posebnim potrebama, individualni rad, rad u skupini i 

upućivanje u vanjske institucije 

 Identifikacija potencijalno darovite djece, utvrđivanje sposobnosti, potreba i interesa 

takve djece te osmišljavanje pristupa u radu prilagođenog posebnim potrebama i 

sposobnostima darovitog djeteta 

 Sudjelovanje u programiranju, planiranju i praćenju odgojno - obrazovnog procesa 

 Ostvarivanje optimalnih uvjeta za cjelovit razvoj djeteta 

 Jačanje roditeljske funkcije, savjetovanje i podrška roditeljima te zajednička 

suodgovornost za razvoj djeteta 

 Pojačavanje suradnje s roditeljima koji imaju dijete s teškoćama u razvoju i 

posebnim potrebama 

 Osnaživanje odgojitelja pružanjem podrške u neposrednom radu, edukacijom i 

kontinuiranom razmjenom informacija i suradnjom 

 Prepoznavanje vrijednosti i razvijanje timskog rada na svim razinama 

 Multidisciplinarna suradnja s članovima stručnog tima u svrhu osiguravanja 

holističkog pristupa poticanju razvoja djece 

 

Tablica – razrada rada psihologa po područjima rada, bitnim zadaćama i planiranim ciljevima 

 

U ODNOSU NA DIJETE 

Područje rada Zadaće i aktivnosti 
Vrijeme 

provedbe 

Praćenje 

prilagodbe 

novoupisane djece 

 Obavljanje inicijalnih razgovora u svrhu 

dobivanja uvida u razvojni status djeteta 

Svibanj - lipanj 

 Praćenje prilagodbe novoupisane djece kroz 

liste praćenja i boravak u skupini 

 Priprema i provedba radionica prilagodbe u 

suradnji s odgojiteljima 

 Boravak u skupini i briga o zadovoljavanju 

specifičnih potreba djece u tijeku adaptacije 

 Pojačano praćenje i provođenje opservacijskog 

plana i programa rada za djecu s PP i TUR 

Rujan - listopad 

 

Rujan 

 

Rujan - listopad 

 

Rujan - studeni 

Rad s djecom rane 

i predškolske dobi 

 Praćenje razvojnog statusa sve djece vrtića 

(razvojne liste) 

 Testiranje djece psihološkim testovima po 

ukazanoj potrebi (temeljem razvojnih listi, 

promatranja u skupini, indikacije odgojitelja) 

 Praćenje i promatranje u skupini, razmjena 

informacija s odgojiteljem i roditeljem o 

djetetu 

 Individualni i grupni rad (moderiranje 

neprikladnih oblika ponašanja, uvježbavanje 

socijalnih vještina i razvijanje emocionalne 

regulacije, ciljano poticanje razvoja u 

područjima razvoja koja su podrazvijena i dr.) 

Studeni i tijekom 

godine 

 

Rujan - lipanj 

 

 

Tijekom godine 

 

 

Tijekom godine 

 

 

Travanj 
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 Provođenje CAP radionica za djecu 

Darovita i 

potencijalno 

darovita djeca 

 Identifikacija potencijalno darovite djece kroz 

provedbu psihodijagnostičkih testova i 

opservacije djeteta 

Tijekom godine 

 Utvrđivanje sposobnosti, potreba i interesa 

takve djece 

Tijekom godine 

 Osmišljavanje i provođenje razvojnih zadaća i 

aktivnosti prilagođenih posebnim potrebama i 

sposobnostima darovitog djeteta 

Tijekom godine 

 Poticanje i razvoj ustrajnosti, neovisnosti i 

kreativnosti u radu, poticanje socijalnog i 

emocionalnog razvoja djeteta 

 Provođenje radionica za razvijanje 

emocionalne inteligencije i socijalnih vještina 

prema indikaciji i potrebi 

Tijekom godine 

 

 

Tijekom godine 

 Organizacija i povezivanje s vanjskim 

ustanovama zbog obogaćivanja programa za 

darovitu djecu (npr. Noć biologije, Tjedan 

mozga, Tehnički muzej...) prema 

mogućnostima i ukazanoj potrebi 

 

Listopad – 

svibanj 

Djeca s teškoćama 

u razvoju i 

posebnim 

potrebama 

 Provođenje pedagoške opservacije za 

novoupisanu djecu – praćenje prilagodbe 

novoupisane djece s teškoćama u razvoju 

Rujan – studeni 

 Otkrivanje, praćenje i procjenjivanje razvojnih 

potreba djeteta s posebnim potrebama 

Tijekom godine 

 Osmišljanje i provođenje različitih aktivnosti i 

projekata za neposredni rad s djetetom s 

posebnim potrebama 

 Ciljani individualni rad s djetetom, rad u 

manjoj skupini ili odgojnoj skupini djeteta s 

TUR u svrhu poticanja razvoja slabije 

razvijenih vještina 

Tijekom godine 

 

 

Tijekom godine 

 Pisanje, provođenje i evaluacija 

Individualiziranih odgojno – obrazovnih 

planova i programa za djecu s posebnim 

potrebama i teškoćama u razvoju 

 Upućivanje djeteta na specijalističke obrade  i 

tretman u vanjske institucije 

Tijekom godine 

 

 

 

Tijekom godine 

 Praćenje rada u skupinama koje imaju djecu s 

posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, 

evaluacija rada i postignuća, intervencije 

Tijekom godine 

Djeca u godini 

pred školu 

 Ispitivanje spremnosti za školu djece školskih 

obveznika putem različitih psihodijagnostičkih 

testova 

Listopad - 

prosinac 

 Razvijanje i osnaživanje kompetencija djeteta 

(znanja, sposobnosti, vještina i stavova) u 

godini prije polaska u školu 

Tijekom godine 



 

 

 108 

 Izrada školskih IOOP-a za ciljani 

individualizirani rad s djecom školskim 

obveznicima 

Prosinac 

U ODNOSU NA RODITELJE 

Područje rada Zadaće i aktivnosti 
Vrijeme 

provedbe 

Praćenje 

prilagodbe 

novoupisane djece 

 Provedba inicijalnih intervjua s roditeljem u 

svrhu prikupljanja anamnestičkih podataka o 

djetetu 

 Edukacija roditelja o periodu prilagodbe 

djeteta  

Svibanj 

 

 

Svibanj – rujan 

 Pružanje podrške roditeljima u periodu 

prilagodbe 

Rujan - listopad 

 Organizacija roditeljskog sastanka na temu 

„Prilagodba djeteta na vrtić“ 

Lipanj za sljedeću 

pedagošku 

godinu 

 Upućivanje roditelja na stručnu literaturu Tijekom godine 

Rad s djecom rane 

i predškolske dobi 

 Razmjena informacija o djetetu 

 Individualni savjetodavni i edukativni 

razgovori s roditeljima 

 Davanje pisanih uputa i materijala roditeljima 

za rad s djetetom kod kuće 

 Upućivanje na obradu u vanjske institucije 

 Edukacija CAP programa za roditelje 

 Tematski roditeljski sastanci i radionice za 

roditelje 

 

 

 

 

Tijekom godine 

Darovita i 

potencijalno 

darovita djeca 

 Edukacija u prepoznavanju karakteristika 

darovite djece, načinu zadovoljavanja potreba i 

razvijanju specifičnih interesa djeteta, pružanje 

potpore i savjetovanje, sudjelovanje u 

vrednovanju individualiziranog odgojno – 

obrazovnog programa 

Tijekom godine 

 Upućivanje na vanjsku obradu i radionice u 

specijalizirane centre za rad s darovitom 

djecom 

 Preporuka stručne literature vezane uz 

darovitost djeteta 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

Djeca s teškoćama 

u razvoju i 

posebnim 

potrebama 

 Upućivanje roditelja u pojedine segmente 

djetetova razvoja, pružanje savjeta u vezi 

djetetovih razvojnih potreba i teškoća i 

primjeni odgovarajućih psihologijskih 

postupaka 

Tijekom godine 

 Individualni razgovori s roditeljima čija su 

djeca na pedagoškoj opservaciji 

Studeni 

 Upoznavanje i uključivanje roditelja u 

formiranje Individualiziranog odgojno 

obrazovnog plana i programa rada 

Tijekom godine 

 Savjetodavni i edukativni rad s roditeljima Tijekom godine 
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 Individualni razgovori s roditeljima – 

polugodišnje i godišnje izvješće o 

postignućima djeteta 

Siječanj, lipanj 

 Izrada edukativnih materijala i letaka o 

novijim spoznajama o djetetovom razvoju i 

odgojnim postupcima, preporuka stručne 

literature 

Tijekom godine 

Djeca u godini 

pred školu 

 Upoznavanje roditelja o razvojnim 

karakteristikama i rezultatima testiranja 

spremnosti za školu 

Tijekom godine 

 Edukativni rad s roditeljima Tijekom godine 

 Organizacija roditeljskog sastanka na temu 

„Spremnost za školu“ 

 Pisane upute i materijali za rad kod kuće 

Studeni 

 

Tijekom godine 

 

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

Područje rada Zadaće i aktivnosti 
Vrijeme 

provedbe 

Praćenje 

prilagodbe 

novoupisane djece 

 Upoznavanje odgojitelja s razvojnim 

karakteristikama svakog novoupisanog djeteta 

Kolovoz - rujan 

 Podjela Lista za praćenje prilagodbe Početak rujna 

 Savjetovanje o specifičnostima prilagodbe Tijekom godine 

 Upućivanje na stručnu literaturu 

 Refleksija o tijeku prilagodbe 

Tijekom godine 

Rujan - studeni 

Rad s djecom rane 

i predškolske dobi 

 Suradnja u praćenju razvojnog statusa djeteta – 

ispunjavanje razvojnih listi 

 Tromjesečna planiranja s odgojiteljima, s 

naglaskom na planiranje razvojnih zadaća za 

skupinu i individualizirano za dijete 

 Savjetovanje odgojitelja za rad s djecom s 

neprikladnim obrascima ponašanja 

 Redovni radni dogovori – razmjena 

informacija, individualizirano planiranje, CAP 

program i dr. 

 Praćenje odgojno-obrazovnog procesa i rada 

odgojitelja 

 Pružanje podrške odgojitelju neposrednim 

radom u skupini 

 Pružanje podrške u rješavanju aktualne 

problematike u radu s djecom ili roditeljima 

 Suradnja u pripremi i vođenju tematskih 

roditeljskih sastanaka za roditelje 

 Stručno usavršavanje odgojitelja putem 

stručnih aktiva i preporuke stručne literature 

Listopad –studeni 

 

Rujan - lipanj 

 

 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 
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Darovita i 

potencijalno 

darovita djeca 

 Edukacija o karakteristikama darovite djece, 

razvijanje osjetljivosti za uočavanje i 

identificiranje darovite djece, motiviranje za 

stjecanje znanja i rad s darovitom djecom u 

skupini, razvijanje tolerancije na osobitosti 

darovite djece 

 Suradnja u identifikaciji darovite djece 

 Provođenje specifičnih aktivnosti u radu s 

darovitom i potencijalno darovitom djecom 

 Izrada Individualiziranih odgojno – obrazovnih 

planova rada u suradnji s odgojiteljima 

Tijekom godine 

 

 

 

 

 

Tijekom godine 

 

Studeni - svibanj 

 

Tijekom godine 

Djeca s teškoćama 

u razvoju i 

posebnim 

potrebama 

 Edukacija o individualnom pristupu djeci s 

posebnim potrebama te praćenje provođenja 

odgovarajućeg tretmana u radu s djecom 

Tijekom godine 

 Naputak za individualni rad odgojitelja s 

djetetom s teškoćama u razvoju i posebnim 

potrebama 

Tijekom godine 

 Provedba pedagoške opservacije – Liste 

praćenja pedagoške opservacije 

Rujan – studeni 

 Uključivanje u izradu Individualiziranog 

odgojno obrazovnog plana rada s djetetom 

Tijekom godine 

 Pomoć u inkluziji djece u odgojnu skupinu Tijekom godine 

 Uvođenje i razrada plana rada trećeg 

odgojitelja ili osobnog pomagača 

 Neposredan rad u skupini kao podrška 

odgojitelju u radu s djecom s PP i TUR 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

Djeca u godini 

pred školu 

 Upoznavanje odgojitelja s rezultatima 

testiranja spremnosti za školu 

 Davanje individualiziranih pisanih ciljanih 

uputa i prijedloga aktivnosti za svako dijete 

školskog obveznika s ciljem poticanja razvoja 

mogućnosti i vještina koje još nisu dovoljno 

razvijene za polazak u školu – školski IOOP 

Prosinac 

 

Prosinac 

 Određivanje razvojnih zadaća, davanje 

naputaka za rad s djecom i razmjena 

informacija 

Tijekom godine 

 Izrada materijala za dodatni rad s djecom 

školskim obveznicima 

Prema potrebi 

tijekom godine 

 

 

STRUČNI TIM I RAVNATELJ 

Područje rada Zadaće i aktivnosti 
Vrijeme 

provedbe 

 Izrada Godišnjeg plana i programa ustanove Rujan 

 Izrada Godišnjeg izvješća o radu ustanove Kolovoz 

 Osmišljavanje i provođenje projekata, akcijskih i drugih istraživanja, 

samostalno ili u suradnji sa stručnjacima iz dječjeg vrtića 

Tijekom godine 

prema potrebi 
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 Kontinuirani timski rad na zajedničkim projektima vrtića i 

individualnim projektima odgojnih skupina 

Tijekom godine 

Suradnja s 

članovima 

stručnog tima 

 Provođenje opservacije djece s teškoćama u 

razvoju i posebnim potrebama 

Rujan – studeni 

 Izrada Individualiziranih odgojno obrazovnih 

planova i programa 

Tijekom godine 

 Sastanci stručnog tima Tijekom godine 

 Vođenje Dosjea djeteta sa teškoćama u 

razvoju i posebnim potrebama 

 Valorizacija i izvješćivanje o rezultatima rada  

 Tromjesečna i mjesečna planiranja 

 Suradnja na poslovima upisa djece u vrtić 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

Tijekom godine 

Svibanj 

 

DRUŠTVENA SREDINA I SURADNJA S VANJSKIM USTAVNOVAMA 

Područje rada Zadaće i aktivnosti 
Vrijeme 

provedbe 

 Suradnja sa stručnim institucijama, odgojno – obrazovnim 

ustanovama, zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, 

strukovnim organizacijama, društvima i pojedincima vezano za 

realizaciju svih ciljeva rada psihologa 

Tijekom godine 

Specijalizirane 

ustanove za djecu 

s teškoćama u 

razvoju i posebnim 

potrebama 

 SUVAG 

Tijekom godine 

prema potrebi 

 Klinika za dječje bolesti – Klaićeva 

 Zavod za djecu s motoričkim smetnjama – 

Goljak 

 Kabinet za poremećaje rane komunikacije – 

ERF 

 Slava Raškaj – centar za odgoj i obrazovanje 

 Centar za rehabilitaciju Zagreb - Sloboština 

 Modus – Društvo za psihološku pomoć 

 Centar za autizam 

 Proventus – Centar za psihoterapiju i edukaciju 

 Drugi 

Suradnja s 

lokalnom 

zajednicom 

 Dom zdravlja Zagreb – Kruge 

Tijekom godine 

prema potrebi 

 Osnovna škola Grigor Vitez 

 Osnovna škola Trnjanska 

 Osnovna škola Marina Držića 

 Dječji vrtići na području grada Zagreba 

 Gradska četvrt 

Suradnja s 

vanjskim 

institucijama 

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

Tijekom godine 

 Agencija za odgoj i obrazovanje 

 Hrvatska psihološka komora 

 Hrvatsko psihološko društvo 

 Centar za socijalnu skrb 
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INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

Područje rada Zadaće i aktivnosti 
Vrijeme 

provedbe 

 Sudjelovanje u svim raspoloživim oblicima stručnog usavršavanja, 

organiziranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, 

Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradskog ureda za odgoj i 

obrazovanje, fakulteta i verificiranih programa vanjskih suradnika 

Tijekom godine 

 Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi Tijekom godine 

 Hrvatska psihološka komora Tijekom godine 

 Edukacije u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Tijekom godine 

 Edukacije i predavanja u organizaciji Gradskog ureda za 

obrazovanje, kulturu i sport 
Tijekom godine 

 Edukacije i predavanja u organizaciji specijaliziranih ustanova i 

udruga 
Tijekom godine 

 

OSTALI POSLOVI 

Područje rada Zadaće i aktivnosti 
Vrijeme 

provedbe 

 Izrada i vođenje propisane dokumentacije i evidencije o djeci 

unutar vrtića 
Tijekom godine 

 Unos i verifikacija podataka u programu Evidencija djece tijekom e-

upisa u dječji vrtić  
Prema potrebi 

 Sudjelovanje u dokumentiranju i analiziranju pojedinih segmenata 

odgojno - obrazovnog procesa 
Tijekom godine 

 Izrada i nabava didaktike i psihodijagnostičkih sredstava 
Tijekom godine 

prema potrebi 

 Razvijanje timskog pristupa i jačanje svih zaposlenih u svim 

segmentima odgojno-obrazovnog procesa 
Tijekom godine 
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Dječji vrtić “ISKRICA” 

Kruge br. 3 
Zagreb 
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Jasna Cvetković Lay                                         Renata Grdić, defektolog 
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STRUKTURA PLANA I PROGRAMA RADA 

 

 
Psiholog u ostvarenje zadaća svog individualnog plana surađuje sa : 

 

1. Dijete 

2. Odgojitelj 

3. Roditelj 

4. Stručni tim 

5. Društvena sredina i izvanjske institucije 

6. Ostali uposlenici vrtića 

 

 

       Godišnja struktura sati za sve zaposlenike 2020./2021. 

      

mjeseci  radni dani sati rada blagdani  Br.sati 

blagdana 

Mjesečni fond 

sati/rad+bl./ 

Rujan 22 176 0 0 176 

Listopad 22 176 0 0 176 

Studeni 20 160 2 16 176 

Prosinac 22 176 2 16 192 

Siječanj 21 168 2 16 184 

Veljača 20 160 0 0 160 

Ožujak 23 184 0 0 184 

Travanj 21 168 2 16 184 

Svibanj 21 168 2 16 184 

Lipanj 20 160 2 16 176 

Srpanj 22 176 0 0 176 

Kolovoz 20 160 2 16 176 

UKUPNO 254 2032 14 112 2144 

      

 

Struktura tjednog zaduženja sati rada stručnog suradnika 

 
Red 

br. 

P o s l o v i : Pedagog: Psiholog: Zdrav. 

voditelj: 

Defektolog  

   

1. Rad u odgojnoj skupini 15  6 15 20 

2. Rad s odgojiteljima 10 6 10 6 

3. Rad na struč. usavršav. 2,5  4 5 3 

4. Rad s rodit. i dr. sredinom 2,5 2 4 6 

5. Suradnja stručnog tima 2,5  1 2 2,5 

6. Individ. stručno usav. 5 0,5 2 1,5 

7. Ostali poslovi 2,5 0,5  2 1 

 U   K   U   P   N   O : 40 20 40 40 
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1. DIJETE 
 

Bitna zadaća psihologa u radu s djecom s posebnim potrebama (darovitom) povezana je s 

bitnom zadaćom odgojno obrazovnog rada a odnosi se na: 

 rad na razvojnom planiranju za djecu s posebnim potrebama (potencijalno darovita 

djeca i darovita djeca s posebnim potrebama) 

 sudjelovanje u razvojnoj procjeni djece s posebnim potrebama  - potencijalno daroviti i 

daroviti s posebnim potrebama (inicijalno i finalno stanje) radi ciljanog planiranja 

razvojnih zadaća te u tromjesečnim evaluacijama 

 sudjelovanje u izradi i provedbi IOOP-a (za potencijalno darovitu i darovitu djecu s 

posebnim potrebama) 

Specifične zadaće u radu s djecom s posebnim potrebama vežu se na zadaće 4. glave Plana i 

programa ustanove za 20120/21, a posebno se odnose na: 

 

9. Pomoć odgojiteljima u procjenu razvojnog statusa za djecu s posebnim potrebama 

(potencijlno darovitu i darovitu s pp.- inicijalnu i finalnu) 

10. Razvojno planiranje - određivanje specifičnih razvojnih zadaća za potencijalno darovito 

dijete i darovito s pp.  

11. Osmišljavanje i provedba IOOP-a za potencijano darovitu djecu i darovitu s pp. te 

intenzivnije uključivanje odgojitelja u taj proces 

12. Tromjesečna evaluacija te prilagodba IOOP-a u skladu s napretkom djeteta 

13. Dokumentiranje aktivnosti i razvojnog napedovanja djeteta na određenom razvojnom 

području 

14. Stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada s djetetom i suradnja na 

provedbi zadataka i aktivnosti za potencijalno darovitu i darovitu djecu s posebnim 

potrebama. 
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3.3. Razrada specifičnih zadaća u radu s djecom PP (TUR i daroviti) 

 

ETAPE ODGOJITELJI STRUČNI TIM 

P
R

IP
R

E
M

N
E

 A
K

T
IV

N
O

S
T

I 

 Pomoć u praćenju razvojnog statusa 

cijele skupine 

 Uočavanje djeteta koje, prema 

procjeni, pokazuje naprednost u 

razvoju 

 Ispunjavanje zapažanja za pojedino 

dijete prema Listama praćenja 

naprednosti u pojedinom području 

 Identifikacija potencijano darovite 

(inicijalni intervjui, praćenje u skupini, 

ciljani razgovori s roditeljima) 

 Primjena psihodijagnostičkih sredstava 

i skala procjene  

 Priprema Listi za praćenje naprednosti 

u područjima 

 Priprema obrazaca za upisivanje 

aktivnosti IOOP-a 

 Ispunjavanje zapažanja za pojedino 

dijete prema primijenjenim metodama 

i tehnikama identifikacije i praćenja za 

stručne suradnike - razvojni profil 

djeteta 

P
R

O
V

E
D

B
A

 I
O

O
P

-a
 

 Definiranje razvojnih zadaća prema 

razvojnim područjima - opće zadaće u 

IOOP-u 

 Definiranje konkretnih ciljeva (1-2 

cilja po onim razvojnim područjima u 

kojima dijete ima najslabije razvijene 

sposobnosti ili vještine) 

 Osmišljavanje i provedba aktivnosti 

povezanih s planiranim ciljevima 

  Individualni razgovor s roditeljima 

(po potrebi) 

 Suradnja sa stručnim timom prema 

planiranim zadaćama godišnjeg plana 

(radni dogovori, stručni aktivi, 

razmjena informacija) 

 Pomoć odgojitelju u definiranju 

razvojnih zadaća prema razvojnim 

područjima 

 Pomoć odgojitelju u definiranju 

konkretnih ciljeva rada s djetetom 

 Pomoć odgojitelju u osmišljavanju 

aktivnosti povezanih s planiranim 

ciljevima 

 Praćenje i opservacije djeteta u skupini 

radi prikupljanja dodatnih informacija 

za planiranje i nadogradnju koraka u 

IOOP-u 

 Individualni, rad u paru ili rad u manjoj 

grupi s djecom s potencijalno 

darovitom i darovitom djecom s PP u i 

izvan skupine, prema procjeni 

specifičnih potreba djeteta 

 Pomoć odgojitelju u pripremi za 

individualni razgovor s roditeljima 

 Individualni razgovor stručnog tima s 

roditeljima 

 Upućivanje roditelja na vanjsku 

procjenu - po potrebi 

 Suradnja s vanjskim ustanovama, 

prema specifičnim potrebama djeteta 

 Suradnja s odgojiteljima - razmjene 

značajnih informacija tijekom procesa 

neposrednog rada, radni dogovori, 

stručni aktivi 
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E
V

A
L

U
A

C
IJ

A
 

 Dokumentiranje i bilježenje 

provedenih aktivnosti 

 Prikupljanje materijala o napredovanju 

djeteta - uradci, izjave, protokoli 

praćenja razvoja, bilješke 

individualnih razgovora s roditeljima i 

dr. (razvojna mapa) 

 Izrada mišljenja o djetetu (osvrt na 

ishode provedbe IOOP-a, zabilježiti u 

čemu je dijete napredovalo, na čemu 

još treba raditi i u čemu je samostalno i 

gdje još treba poticaj). 

 Mjesečni radni dogovor sa stručnim 

timom s ciljem evaluacije i 

modifikacije koraka u IOOP-u 

 Dokumentiranje i bilježenje provedenih 

aktivnosti 

 Prikupljanje materijala o napredovanju 

djeteta 

 Izrada mišljenja o djetetu za vanjske 

institucije 

 Mjesečni radni dogovor s odgojiteljem 

s ciljem evaluacije i modifikacije 

koraka u IOOP-u 

 Vođenje obavezne dokumentacije o 

darovitom  i darovitom djetetu s PP - 

dosje djeteta 

 

 

 

Ostali poslovi vezani uz dijete: 

2.0. Konkretiziranje razvojnih zadaća za djecu u skupini, za potencijano darovitu djecu i 

darovitu djecu s pp te djecu u prilagodbi. 

 

2.1. Praćenje perioda prilagodbe darovite djece u jaslicama i vrtiću prema zadaćama godišnjeg 

plana ( radni dogovori, vrednovanje). 

 

2.2. Otkrivanje djece s posebnim potrebama, osobito potencijano darovite te   poduzimanje 

odgovarajućih mjera: 

- ispitivanje dodatnim metodama i tehnikama 

- upućivanje na ispitivanje, specijalističke preglede, dijagnosticiranje i tretman u 

odgovarajuću stručnu instituciju 

- upućivanje na komisije. 

 

2.3. Pomoć odgojiteljima u praćenju i poticanju razvoja darovite djece djece uz korištenje 

odgovarajućih odgojno-obrzovnih poticaja ( Liste praćenja naprednosti, primjena igara i 

aktivnosti, projektni rad) sukladno bitnoj zadaći glave IV. Godišnjeg plana 

2.4.Organiziranje, praćenje i provođenje odgovarajućeg rada s potencijano darovitom  

      djecom:  neposredni rad u paru i u maloj skupini; opservacija u skupini; upute 

      odgajatelju 

2.5.Individualni rad s potencijano darovitim djetetom i darovitim s pp - primjena  

      PDS– po potrebi. 

2.6.Psihološka procjena zrelosti potencijano darovitog djeteta prije polaska u školu. 
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2. ODGOJITELJI 

 
Programske aktivnosti:  

Rad na općoj edukaciji odgojitelja i stručnih suradnika s temom 'darovitost' /podizanje 

kompetencija i rad na individualizaciji neposrednog procesa rada/. 

Slijedom imenovanja naše ustanove Stručno razvojnim centrom za područno  specifične 

darovitosti, te planiranim nastavko rada SRC –a kroz 2. ciklus edukacijskih modula psiholog 

će intenzivnije raditi na provedbi edukacijskih modula ovisno o epidemiološkoj situaciji. 

Rad s odgojiteljima prema glavi IV Godišnjeg plana: 

o Pomoć u pripremi prezentacija posebnih tematskih cjelina odabrnih prema 

vrednovanjima polaznika prvog edukacijskog ciklusa 

 

Tematske cjeline se odnose na identifikaciju i obogaćene aktivnosti u specifičnim područjima 

darovitosti u posebnim programima: 
SPECIFIČNA PODRUČJA: POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI: 

Područje kreativnosti  (likovnost i glazba)  Etno program i Mala kreativa 

 

Jezično područje 

Rano učenje engleskog jezika i kreativnost u 

materinjem jeziku 

Prirodoznanstveno područje Održivi razvoj i multikulturalnost 

Matematičko područje EU projekt „European New Generation“ 

 

Psihomotorno područje 

Sportski univerzalni program i Program ranog 

učenja engleskog jezika i poticanja motorike 

 

 

 

 

Rad na provedbi bitne zadaća ustanove: 

 

c) Rad na razvojnom planiranju na razini ustanove: 

- praćenje i prepoznavanje napredne i darovite djece prema izrađenim listama 

- planiranje aktivnosti i neposrednog rada kroz  IOOP-e za svu djecu s posebnim 

potrebama, uključujući i darovitu 

- provedba planiranih aktivnosti 

- suradnja s roditeljima u vidu stručnog informiranja o cijevima i procesu rada s 

djetetom za kojim se izrađuje IOOP 

 

Operacionalizacija realizacije bitne zadaće sadrži slijedeće protokole: 

 

- Razvojne liste  

- Liste identifikacije darovite djece 

- Liste praćenja naprednosti/darovitosti u podružjima (src iskrica)  

- Liste praćenja razvijenosti pojedinih vještina za djecu s tur - 

- Konkretizacija ioop-a  

- Zapisnik individualnog razgovora s roditeljem  
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2. Dinamika  realizacije bitne zadaće 
 

Vrijeme: Zadaće: 

 

LISTOPAD 

2020. 

 

Tromjesečno razvojno planiranje i osvrti na razvojne zadaće/ stručni tim i 

odgojitelji 
 

LISTOPAD/ 

STUDENI 

2020.  

 

Inicijalno snimanje razvojnog statusa djece prema razvojnim listama i upoznavanje s 

razradom zadaća u pripremi IOOP-a / za vrtičke i jasličke skupine ovisno o tempu 

prilagodbenog perioda 

 

STUDENI 

2020. 

 

Prepoznavanje i praćenje djece s posebnim potrebama  (teškoće i daroviti) prema 

listama indikatora za svakog odgojitelja u skupini 

 

PROSINAC 

2020. 

 

Tromjesečna evaluacija razvojnog planiranja, dokumentiranja i prve faze planiranja 

IOOP-a u skupinama / stručni tim i odgojitelji 

 

SIJEČANJ 

2021. 

 

Tromjesečno razvojno planiranje i osvrti na razvojne zadaće/ stručni tim i odgojitelji 

OŽUJAK- 

TRAVANJ 

2021. 

Tromjesečna evaluacija razvojnog planiranja, dokumentiranja i provedbe IOOP-a u 

svim skupinama 

TRAVANJ 

2021. 
Tromjesečno razvojno planiranje i osvrti na razvojne zadaće/ stručni tim i 

odgojitelji 
SVIBANJ 

2021. 

Tromjesečna evaluacija razvojnog planiranja, dokumentiranja i provedbe IOOP-a u 

svim skupinama  

Finalno snimanje razvojnog statusa djece prema razvojnim listama 

LIPANJ 2021. 

 

Izvješće provedenih i dokumentiranih aktivnosti 

Analiza dobivenih podataka - stručni tim 

Izvješće odgojitelja na Odgojiteljskom vijeću 

 

 
Odgojiteljska vijeća:     

 

Red

br. 
S a d r ž a j N o s i t e l j  Dinamika 

   2020./21. 

1. 
Razmatranje i utvrđivanje Godišnjeg plana i 

programa rada za 2020/21.   

Ravnatelj 

Stručni tim 

 

Rujan 

2. 
 

Prezentacija posebnih tematskih cjelina realiziranih u 

okviru modula SRC-a 2019./2020. 

Ravnatelj 

Odgojitelji 

voditelji posebnih 

programa 

Stručni tim 

Studeni 
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3. 

 

 

Prezentacija posebnih tematskih cjelina realiziranih u 

okviru modula SRC-a 2019./2020. 

Ravnatelj 

Odgojitelji 

voditelji posebnih 

programa 

Stručni tim 

 

Siječanj 

 

4. 

 

Prezentacija Erasmusa+ projekta (4. i 5. projekt) 

Zajednice učenja - prezentacija rada 

 

Voditeljice 

Erasmus timova 

Voditelji 

Zajednica učenja 

Ožujak 

5. 
Valorizacija rada na razvojnom planiranju i provedbi 

IOOP-a po skupinama  

Ravnatelj 

Odgojitelji 

Stručni tim 

Svibanj 

6. 

 

Plan i programa rada ljeti 

Organizacija rada skupina i odgojitelja za pedagošku   

2020/21. godinu 

Ravnatelj 

Stručni tim 

Odgojitelji 

Lipanj 

7.  

Analiza Plana i programa rada ljeti 

Godišnje izvješće rada ustanove za 2020./21. 

Zadaće prilagodbenog razdoblja i model rada  

igraonica za djecu i roditelje 

Ravnatelj 

Stručni tim 

Kolovoz 

 

                                       

 

Stručni aktivi 2020./2021. 

 

Red

br. 
S a d r ž a j – P r o j e k t i N o s i t e l j  Dinamika 

   2020/21. 

1. 
Stručne radionice razvojnog planiranja i 

planiranja i provedbe IOOP-a za sve skupine 
Stručni tim 

listopad – 

travanj prema 

dinamici 

mjesečnih 

planova 

2. 
Prezentacije projekata u okviru Programa 

stažiranja 

Pripravnici 

odgojitelji 

 

tijekom godine 

 

3. Edukacija za odgojitelje „Rastimo zajedno“ Pedagog siječanj-travanj 

 

 

3. RODITELJI 

 
Programske aktivnosti u odnosu na bitnu zadaću Godišnjeg plana i programa u odnosu na 

roditelje: 

 osmišljava i provedi različite oblike informiranja roditelja o ciljevima i procesu rada s 

djecom (darovitom) 

 aktivno ih uključuje u provedbu praćenja/sakupljanja podataka te primjenu ciljanih 

aktivnosti s djecom  (darovitom) 

 
Programske aktivnosti: 

3.1. Savjetodavno – edukativni razgovori s roditeljima djece s   
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              posebnim potrebama osobito roditeljima potencijano darovite djece 

              na zahtjev roditelja ili odgajatelja i prema procjeni psihologa. 

 3.2. Savjetodavno – edukativni razgovori s ostalim roditeljima, po  

       potrebi, glede tekućih problema, na zahtjev roditelja ili 

       odgajatelja ( praćenje procesa prilagodbe, problemske situacije u 

       neposrednom procesu, razvojni status i razvojna odstupanja i sl.) 

3.3. Radionica za roditelje „Malo učilište“ prema Godišnjem planu  

       ustanove: suradnja s roditeljima u vidu uvođenja/stručnog informiranja o  

       ciljevima i procesu rada s potencijano darovitim djetetom 

 
 

RADIONICE ZA RODITELJE „MALO UČILIŠTE“ 

Tema radionice 

 

Provoditelji Dinamika 

 

Podrška roditeljima u radu s 

darovitom djecom predškolske 

dobi 

 

Psiholog J.C.Lay 

 

veljača 

 

4. STRUČNI TIM 
Programske aktivnosti: 

 Priprema edukacijskih modula drugog ciklusa SRC-a prema GP ustanove u suradnji sa 

ST 

 

4.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i izvedbenog programa  rada  vrtića  

( poglavlje III, IV, V). 

4.2. Izrada operativnog Godišnjeg plana i programa rada psihologa i usklađivanje planova i 

programa stručnih suradnika. 

4.3. Sudjelovanje u mjesečnom planiranju aktivnosti i zadaća na razini vrtića. 

4.4. Sudjelovanje na radnim dogovorima ST prema aktualnoj problematici rada u vrtiću. 

4.5. Sudjelovanje u izradi Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada vrtića. 

4.6. Sudjelovanje u izradi teza za OZ djelatnike za godišnje izvješće o realizaciji programskih 

zadataka – protokoli i naputci 

4.7. Redoviti sastanci ST i radni dogovori užeg i šireg sastava vezano za dogovore, analize i 

vrednovanje ostvarenih programa i uz timski rad odgojitelja. 

4.8. Sudjelovanje u pripremi ST na realiziranju stručnog usavršavanja odgojitelja u području 

rada s potencijano darovitom djecom. 

4.9. Praćenje stručne literature uz prenošenje informacija na timu. 

4.10. Aktivno uključivanje u edukacije koje organiziraju institucije i pojedini stručnjaci. 

 

   5. DRUŠTVENA SREDINA 

 
Programske aktivnosti: 
Povezivanje sa svim potrebnim institucijama glede provedbe program SRC – a i rješavanja 

specifične tekuće problematike: 

 

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja  

- AZOO 
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- Fakulteti odgojno-obrazovnog i psihološko-pedagoškog smjera 

- Društvo psihologa Hrvatske 

- Hrvatska psihološka komora 

- Centri za socijalni  rad 

- Druge zdravstvene i ostale institucije 

- Suradnja s drugim vrtićima grada i RH 

 

Povezivanje sa ostalim društvenim čimbenicima glede obogaćivanja odgojno obrazovnog rada: 

- Suradnja s osnovnim školama i njihovim stručnim službama 

- Suradnja s kulturnim i umjetničkim institucijama 

- Prisustvovanje raznim svečanostima i manifestacijama 

 

6.OSTALO 

 

6.1.   Vođenje dokumentacije o vlastitom radu i provedbi edukacijskih modula SRC-a 
6.2. Bibliotečno – informacijska djelatnost 

6.3. Vođenje dokumentacije o djeci 

6.4. Vođenje dokumentacije o permanentnom stručnom usavršavanju 

6.5. Ostali poslovi i zadaće po potrebi i po nalogu ravnatelja 
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GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DEFEKTOLOGA - 2020./ 2021. 

Marija Jelović, dipl.defektolog-rehabilitator 

 
 

I. UVOD 

Najvažniji zahtjev za otkrivanje djece s teškoćama u razvoju (TUR) je učiniti to što ranije, jer 

upravo rano otkrivanje predstavlja temelj i polazište za rehabilitacijski rad u cilju otklanjanja 

ili ublažavanja teškoće. Način na koji se dijete razvija i uči ovisi o mnogim faktorima, stoga su 

i prilike i načini za poticanje rasta i razvoja djeteta brojni, ali se pri tome treba voditi računa da 

se svaki osmišljen, djetetu primjeren podražaj temelji na poznavanju obilježja djetetova razvoja. 

Vrtićko okruženje upravo je jedan od faktora gdje dijete zaista dobiva input koji se odnosi na 

zadovoljavanje njegovih potreba, učenje i praćenje dječjeg razvoja, pa tako i djece s posebnim 

potrebama (teškoćama u razvoju-TUR). Iznimno je korisno u planiranju aktivnosti za buduće 

razdoblje, u kojem će se poticati posebno oni aspekti razvoja pojedinog djeteta u kojima mu je 

potreban dodatan poticaj.  

Prema tome se za djecu koja su integrirana u odgojne skupine redovitog programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja, te čija priroda teškoća/odstupanja u razvoju i posebne potrebe iziskuju 

prilagodbu odgojno-obrazovnog plana odgojne skupine, izrađuje i provodi IOOP 

(Individualizirani odgojno-obrazovni plan).  

 

   

II. ULOGA I ORGANIZACIJA RADA DEFEKTOLOGA   

Individualizirani plan i program rada defektologa također predstavlja vodič kroz rad, planiranje 

i organizaciju aktivnosti kroz pedagošku godinu u kojoj se točno definira uloga defektologa u 

odnosu na dijete, roditelje, odgajatelje i okolinu, planira IOOP, te se u skladu sa time djeluje i 

ciljano koriste edukacijsko-rehabilitacijski postupci. 

   

Rad defektologa – stručnog suradnika usmjeren je na: 

DIJETE  

▪ rano otkrivanje posebnih potreba / teškoća u razvoju 

▪ prevencija  

▪ individualni i individualizirani edukacijsko – rehabilitacijski pristup i neposredni rad 

▪ u grupi u koju je integrirano dijete koje u svom razvoju ima neku teškoću (oštećenje sluha,  

  vida, poremećaj u spoznajnom razvoju, motorička oštećenja, poremećaji u ponašanju…)  

  poticanje pozitivnih socijalnih odnosa i stavova 

 

RODITELJE 

▪ podrška i pomoć u prihvaćanju i razumijevanju djetetovih specifičnih potreba 

▪ ujednačeni odgojni utjecaj na dijete roditeljski dom – vrtić 

▪ prema potrebi upućivanje na dijagnostičku obradu i tretman u posebnu ustanovu 

▪ individualni razgovori o razvoju i sposobnostima djeteta  

▪ roditeljski sastanci / intervjui, tema teškoće u razvoju, adaptacija, prihvaćanje 
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ODGOJITELJE 

▪ stručna pomoć i podrška u planiranju i neposrednom radu 

▪ proširivanje stručnih spoznaja o teškoćama u razvoju, učenju, komunikaciji i o metodama i  

  oblicima rada kroz radionice i individualno 

▪ promicanje integracije 

DRUŠTVO 

▪ senzibilizacija šire društvene zajednice za djecu s teškoćama 

 

III. ORGANIZACIJA RADA KROZ SATNICU  

Defektolog ima fleksibilno radno vrijeme, a realizira ga i prilagođava prema potrebi odgojno 

obrazovnog rada i dogovora stručno razvojne službe, sukladno sa potrebama Ustanove u okviru 

40 radnih sati tjedno. 

Godišnji plan i program rada defektologa izrađen je u skladu s poslovima i zadacima 

defektologa – stručnog  suradnika, te s postavljenim zadaćama u cilju podizanja kvalitete rada 

s djecom obzirom na glavnu zadaću u ovoj radnoj godini. 

 

Tablica 1. Tjedna i godišnja struktura rada defektologa – stručnog suradnika: 

 

Redni 

broj 

Poslovi Broj sati tjedno Broj sati godišnje 

1. Rad u odgojnoj skupini 20 1012 

2. Rad s odgojiteljima 5 253 

3. Rad na stručnom usavršavanju 4 202,4 

4. Rad s roditeljima i društvenom 

sredinom 

4 202,4 

5. Suradnja stručnog tima 4 202,4 

6. Individualno stručno usavršavanje 2 101,2 

7. Ostali poslovi 1 50,6 

 UKUPNO 40 2024 
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IV. PLAN RADA DEFEKTOLOGA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/21. 

Uvođenjem temeljitije i opsežnije metode praćenja razvoja sve djece vrtića i ciljanog 

planiranja na razini skupine i pojedinog djeteta u prošloj pedagoškoj godini, uočena je potreba 

za daljnjim usklađivanjem kriterija kvalitete procjene, praćenja razvoja, planiranja razvojnih 

zadaća i provedbe ciljanih intervencija i u narednom periodu. Cilj je da se eventualne posebne 

potrebe zamjećuju u što ranijoj dobi, radi ciljane rane intervencije. U prošloj pedagoškoj godini 

zbog epidemije COVID-19 nisu u potpunosti realizirane bitne zadaće u radu s djecom s 

posebnim potrebama, odnosno usklađivanje kriterija kvalitete na razini vrtića te unaprjeđenje 

sveukupnog rada u odnosu na djecu s posebnim potrebama. Stoga u pedagoškoj godini 

2020./2021. nastavljamo rad na istim ciljevima, uz proširivanje istih prema potrebi. 

Stoga se ove pedagoške godine planira ponovno razvojnim praćenjem obuhvatiti svu 

djecu, s ciljem rane identifikacije posebnih potreba. Slijedom identifikacije, planira se educirati 

i osnažiti odgojitelje za ciljano razvojno planiranje za tu djecu, obzirom da je zamijećeno da su 

dosadašnja planiranja češće rađena uzimajući u obzir kronološku dob djeteta, a ne njegove 

stvarne mogućnosti i potrebe u odnosu na djetetovu mentalnu dob. Planiranja su većinom pratila 

uhodan obrazac te nisu bila dovoljno specifična za pojedino dijete. Ove godine želimo pojačati 

mogućnost individualizacije prema svakom djetetu s ciljanim radom na onim razvojnim 

mogućnostima koje su kod djeteta slabije razvijene u odnosu na očekivanja za njegovu 

kronološku dob, s ciljem ujednačavanja razvojnog profila djeteta.  

Za djecu s pp (TUR) slijedom navedenog i prema pokazateljima i analizi broja 

zastupljenosti vrsta posebnih potreba djece u 2019./20. nastaviti će se praćenje razvojnog 

statusa i kompetencija djece na svim razvojnim područjima, u cilju napretka već identificirane 

djece sa teškoćama na navedenom razvojnom području i u cilju bilježenja promjena kroz 

opservaciju i liste praćenja, kod one djece kod koje bi te iste primjene mogle biti potencijalni 

okidač za nastanak specifičnih razvojnih promjena. Kroz planirane bitne zadaće u jasličkim i 

vrtičkim skupinama i ostvarivanje bitnih zadaća odgojnog obrazovnog rada, za djecu s pp 

(TUR) također će se provoditi ciljane aktivnosti koje će biti definirane u IOOP-u, temeljem 

procjene jakih i slabih strana djeteta, prethodno definirane kroz aktivnosti u radu s djetetom.   

 

Prema bitnoj zadaći Godišnjeg plana i programa bitno je zadržati postojeću razinu 

odgojno-obrazovnog rada što znači nastavak suradnje stručnog tima i odgojitelja u izradi 

(razrada) i provedbi IOOP-a, te unapređivanje rada na svim razvojnim područjima i specifičnim 

zadaćama, koje se odnose na procjene razvojnog statusa i kompetenciju djece, oblikovanje 

odgojno-obrazovnog konteksta, interdisciplinarno povezivanje stručnjaka, partnersvo s 

roditeljima i komunikacija sa širom socijalnom zajednicom. 

 

Intencija je kvalitetniji rad i mogućnost usvajanja znanja i vještina sa pretpostavkom kreiranja 

aktivnosti unutar grupe koju dijete polazi u suradnji s odgojiteljem, te ciljana timska suradnja 

sa ciljem unapređivanja rada, te osmišljavanje poticaja socijalnog okruženja za ostvarivanje 

bitne zadaće u cilju jačanja samopuzdanja djeteta, koje je također kada se radi o kašnjenju na 

jednoj od etapi razvoja (razvojnog područja), niže ili čak znatno narušeno (u usporedbi s ostalim 

vršnjacima).  

Bitne zadaće u radu s djecom s posebnim potrebama:  

 rad na razvojnom planiranju za djecu s posebnim potrebama (darovita djeca i teškoće u 

razvoju) 

 provedbu razvojne procjene sve djece s posebnim potrebama (inicijalno i finalno stanje) 

radi ciljanog planiranja razvojnih zadaća za dijete u skladu s njegovim stvarnim 

mogućnostima, te završne evaluacije postignuća 
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 intenzivniji rad na osnaživanju odgojitelja u izradi i provedbi IOOP-a (za djecu s 

teškoćama u razvoju i darovitu djecu) 

 stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada s djetetom i suradnja na 

provedbi zadataka i aktivnosti za djecu s posebnim potrebama 

 edukacija i stručno usavršavanje odgojitelja u području prepoznavanja i poticanja 

djece s posebnim potrebama (suradnja s HURID-om) 

 edukacija i podrška roditeljima djece s TUR ( suradnja s HURID-om prema Marte Meo 

metodi) 

 

Specifične zadaće u radu s djecom s posebnim potrebama: 
15. Globalnu procjenu razvojnog statusa za djecu s posebnim potrebama (inicijalnu i 

finalnu) 

16. Dodatna procjena stupnja razvijenosti ciljanih vještina i sposobnosti koja će služiti kao 

baza za IOOP 

17. Razvojno planiranje - određivanje specifičnih razvojnih zadaća za dijete 

18. Usklađivanje pisanje IOOP-a na razini vrtića te intenzivnije uključivanje odgojitelja u 

taj proces 

19. Provedba i evaluacija te periodična prilagodba IOOP-a u skladu s napretkom djeteta 

20. Dokumentacija i valorizacija aktivnosti i stvarnih pomaka u razvoju djeteta na 

određenom razvojnom području 

21. Stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada s djetetom i suradnja na 

provedbi zadataka i aktivnosti za djecu s posebnim potrebama 

22. edukacija odgojitelja, stručnih suradnika i roditelja u području prepoznavanja i 

poticanja djece s posebnim potrebama (suradnja s HURID-om) prema Marte Meo 

metodi 

 

Modeli rada i postupci: 

 

4. Ujednačavanje kriterija i razine kvalitete razvojnog planiranja u svim skupinama 

5. Ujednačavanje kriterija valorizacije mjesečnih i tromjesečnih planova 

6. Timska suradnja odgojitelja i stručnog tima na pripremi, provedbi i evaluaciji IOOP-a 

za djecu s teškoćama i darovitu djecu 

 

Uloga defektologa, stručnog suradnika u izradi i realizaciji IOOP-a: 

IOOP za svako pojedino dijete s TUR temelji se na individualnom razvojnom profilu djeteta u 

kojem se prati trenutačno funkcioniranje djeteta prema razvojnim područjima (utvrđivanje 

inicijalnog statusa), te se prilikom toga određuju jake i slabe strane istih. Također se naglasak 

stavlja na uočavanje djetetovih funkcionalnih sposobnosti, osobnih interesa i specifičnih 

potreba za nivoom podrške. 

- suradnja i podrška odgojiteljima 

- individualni razgovori s odgojiteljima i roditeljima 

- opservacija djeteta aktivnosti koje prethode samoj 

- izrada individualnog razvojnog profila djeteta izradi IOOP-a 

- ostvarivanje specifičnih ciljeva 

- evaluacija IOOP-a 
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Tablica 2. Prikaz temeljne izrade IOOP-a  

 

 

IOOP 

Individualni razvojni 

profil djeteta  

Suradnja s odgojiteljima 

i roditeljima 

 

Ciljevi 

IOOP-a 

 -osnova za izradu IOOP-a 

-timska izrada 

-jake/slabe strane 

-uočavanje funkcionalnih 

sposobnosti, osobnih interesa 

-nivo podrške 

 

-suradnički odnos 

 (defektolog-roditelj- 

 odgojitelj 

-uključenost u rad 

 s djetetom 

-dosljednost u radu 

 s djetetom 

-opći cilj 

-specični ciljevi 

 

IOOP 

Praćenje napretka Planiranje, priprema i 

dokumentiranje 

Podrška stručnog tima 

 -ostvarenje 

specifičnog cilja u 

zadanom vremenu 

-upitnici za roditelje i 

odgojitelje, skale 

procjene, opservacija 

-pedagoška dokumentacija 

(planirano za pojedino 

dijete-IOOP) 

-defektološka 

dokumentacija 

(izrada IOOP-a) 

-važnost 

 interdisciplinarnog 

 pristupa 

-postizanje specifičnih 

ciljeva IOOP-a 

 

 

 

V. SUDIONICI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA 

 

Podjela zadataka i poslova defektologa – stručnog suradnika slijedi podjelu po 

sudionicima odgojno – obrazovnog rada u odnosu na: 
 

1. Dijete 

- rad na razvojnom planiranju za djecu s posebnim potrebama 

- globalna procjenu razvojnog statusa za djecu s posebnim potrebama (inicijalnu i finalnu) 

- dodatna procjena stupnja razvijenosti ciljanih vještina i sposobnosti koja će služiti kao baza  

  za IOOP 

- razvojno planiranje - određivanje specifičnih razvojnih zadaća za dijete 

- usklađivanje pisanje IOOP-a na razini vrtića te intenzivnije uključivanje odgojitelja u taj  

  proces 

- provedba i evaluacija te periodična prilagodba IOOP-a u skladu s napretkom djeteta 

- dokumentacija i valorizacija aktivnosti i stvarnih pomaka u razvoju djeteta na određenom  

  razvojnom području 

-stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada s djetetom i suradnja na provedbi    

 zadataka i aktivnosti za djecu s posebnim potrebama 
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Tablica 3. Metode i postupci u odnosu na rad s djetetom s posebnim potrebama  

                (teškoćama u razvoju-TUR) 

 

1.U ODNOSU NA RAD S DJETETOM 

Metode i postupci 

 

Sudionici Modeli rada i 

postupci 

Dinamika 

▪ Sudjelovanje u prijemu djeteta 

  s teškoćama 

▪ Praćenje i aktivno uključivanje 

  u proces adaptacije djeteta s 

  teškoćama – oštećenje vida,  

  oštećenje sluha, poremećaji  

  govorno-glasovne  

  komunikacije  

▪ Kontinuirano praćenje 

  psihofizičkog razvoja djeteta s  

  teškoćama i poduzimanje  

  odgovarajućih mjera 

▪ Nazočnost odgojnom procesu  

  u svrhu utvrđivanja indikacija 

  za pojedino dijete 

▪ Prikupljanje i obrada podataka 

  o djetetu s teškoćama 

▪ Defektološko ispitivanje i   

  procjena razvojnog statusa 

  djeteta  

▪Obrada podataka o provedenom 

defektološkom ispitivanju  

▪Upućivanje na cjelovitu obradu, 

dijagnostiku i prema potrebi tretman, 

te pisanje mišljenja  

▪Neposredan rad s djetetom:  

individualni rehabilitacijski tretman 

prema potrebi 

individualna pomoć u cilju opće 

pedagoške stimulacije u skupini 

▪Izrada programa opservacije i 

individualnih programa za djecu s 

teškoćama 

▪Program cjelovitog poticanja razvoja 

djeteta pred školu,  

opservacija i praćenje djeteta, razvoj    

pred čitalačkih vještina, početna 

analiza i sinteza,        

vizualno-auditivna  

obrada, lateralizacija, prostorna i 

vremenska orijentacija…  

▪Poticanje razvoja onog što je 

pozitivno kod svakog djeteta sa 

teškoćama 

▪Poticanje prihvaćanja i   

Poštivanja različitosti, te  Razvijanje 

socijalnih vještina potrebnih za 

uspostavljanje kvalitetnih odnosa sa 

drugima   

 

defektolog, 

zdravstvena 

voditeljica, psiholog 

 

defektolog, psiholog 

 

 

 

 

defektolog, psiholog 

 

 

 

defektolog, psiholog 

 

 

defektolog 

 

defektolog 

 

 

 

defektolog, psiholog 

 

 

 

defektolog 

 

 

 

 

defektolog, 

psiholog, odgojitelj 

 

 

defektolog, pedagog 

odgojitelj 

defektolog, 

odgojitelji 

 

 

defektolog, 

psiholog, pedagog, 

odgojitelji 

 

inicijalni razgovori s 

roditeljima, 

liste za praćenje 

 

 

evidencijski list, 

individualni rad 

(prema potrebi), 

opservacija 

(promatranje) 

 

upitnik za otkrivanje 

djece s teškoćama, 

defektološka 

anamneza, procjena 

motoričkih 

sposobnosti, procjena 

lateralizacije, 

prostornog 

određivanja, 

perceptivnih 

sposobnosti, procjena 

ponašanja 

 

uputni list vrtića 

 

 

 

 

 

 

 

primjerena didaktička 

sredstva i pomagala 

 

 

aktivnosti za poticanje 

i stvaranje pozitivnog 

mišljenja – slika o 

sebi 

aktivnosti na temu 

različitosti putem 

igara, slikovnica, 

aplikacija 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

rujan, 

tijekom godine 

 

tijekom godine 

 

 

rujan, tijekom 

godine 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

tijekom godine 
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2. Odgojitelje 

Prema godišnjem planu i programu rada jedna od zadaća biti će usmjerena na nastavak suradnje 

stručnog tima i odgojitelja na osmišljavanju i provedbi Individualiziranih odgojno obrazovnih 

programa rada (IOOP-a) s djecom s posebnim potrebama  kao i na dodatnim poticajima prema 

razrađenim modelima i strukturi rada u samom IOOP-u u odnosu na:   

 

-intenzivniji rad na osnaživanju odgojitelja u izradi i provedbi IOOP-a (za djecu s teškoćama u 

razvoju i darovitu djecu) 

-edukaciju i stručno usavršavanje odgojitelja u području prepoznavanja i poticanja djece s 

posebnim potrebama (suradnja s HURID-om) 

-usklađivanje pisanje IOOP-a na razini vrtića te intenzivnije uključivanje odgojitelja u taj 

proces 

 

Cilj:  

Doprinos stručnoj kompetenciji svih odgojitelja u prepoznavanju i otkrivanju posebnih potreba 

djeteta, te unapređivanje profesionalne osposobljenosti za organiziranje aktivnosti u cilju 

poticanja cjelokupnog razvoja djeteta, kao preduvjeta uspješne socijalizacije i integracije, 

osobito na približavanju pojma individualnih razlika, prihvaćanju i poštivanju različitosti kod 

djece / senzibilizirati odgojitelje za djecu s teškoćama. 

 

 

 

 

Specifični ciljevi:  

-postavljenje općih i razrada konkretnih ciljeva u radu s djecom s posebnim potrebama 

(teškoćama u razvoju), planiranje aktivnosti za provedbu tih ciljeva, planiranje prilagodbi u 

kontekstu odgojne skupine  

-senzibilizacija i edukacija odgojitelja na razvojne karakteristike djece s teškoćama u razvoju 

kroz predavanja na stručnim aktivima 

 

 

3.  Roditelje 

-edukacija i podrška roditeljima djece s TUR ( suradnja s HURID-om prema Marte Meo   

 metodi) 

-stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada s djetetom i suradnja na provedbi 

zadataka i aktivnosti za djecu s posebnim potrebama 

-edukacija roditelja u području prepoznavanja i poticanja djece s posebnim potrebama  

 (suradnja s HURID-om) prema Marte Meo metodi 
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Tablica 4. Metode i postupci u odnosu na rad s roditeljima  

3. U ODNOSU NA RAD S RODITELJIMA 

Metode i postupci Sudionici Modeli rada i 

postupci 

Dinamika 

▪Intervju s roditeljima djece 

 s teškoćama 

▪Individualni rad s  

roditeljima, pomoć u prevladavanju 

adaptacijskih problema i   uključivanje 

u odgojni proces u dogovoru s  

roditeljima, podrška i pomoć roditelju 

u odabiru programa za  dijete, 

savjetodavni rad i podrška       

roditeljima pri uključivanju u 

rehabilitacijski tretman  

djeteta,informiranje roditelja  

o rezultatima provedenih    

defektoloških ispitivanja, te 

rezultatima rada s djetetom 

▪Roditeljski sastanci: 

komunikacijski sastanci u skupinama 

u koje su  

integrirana djeca s teškoćama 

za roditelje novoupisane djece 

▪Sudjelovanje u stalnom usklađivanju 

odgoja djece u  

obitelji i vrtiću 

▪Ispitivanje stavova, mišljenja, 

prijedloga roditelja vezano uz rad s 

djecom  

▪Organiziranje radionice za  

roditelje djece s PP – Malo uč. 

 

 

defektolog, 

psiholog, 

zdravstvena 

djelatnica 

defektolog, 

psiholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

defektolog 

 

defektolog, 

odgojitelji 

 

 Stručni tim, 

odgojitelji 

 

defektolog 

 

intervju 

razgovor, konzultacije, 

savjetodavni rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komunikacijski oblik 

rada sa roditeljima, 

izlaganje 

 

ankete, upitnici, izjave 

 

radionica, otvoreni 

oblik komunikacije, 

svladavanje barijera 

 

tijekom godine 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijekom godine 

prosinac 

 

 

tijekom godine 

tijekom godine 

 

 

studeni 

 

 

4.   Društvo 

Cilj: Promicanje ideje integracije djece s teškoćama u razvoju 

Suradnja sa stručnim institucijama u cilju unapređivanja i provođenja kvalitetnijeg programa  

s djecom s teškoćama (Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa, Agencija za odgoj i  

obrazovanje, Gradski ured za obrazovanje i šport), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 

sekcija predškolskih defektologa, Zagreb-Klaićeva bolnica, Specijalna bolnica za djecu sa 

neurorazvojnim i motoričkim smetnjama-Goljak). 
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Tablica 5. Metode i postupci u odnosu na društvenu sredinu 

4. U ODNOSU NA DRUŠTVENU SREDINU 

Metode i postupci 

  

Sudionici Modeli rada i 

postupci 

Dinamika 

▪Poticanje i bogaćenje suradnje u 

cilju poboljšanja uvjeta za 

ostvarivanje integracije:Stručne 

institucije-Suvag 

▪Suradnja sa ministarstvom 

znanosti, prosvjete i športa, 

Agencijom za odgoj i obrazovanje, 

Gradski ured za obrazovanje i šport, 

Sekcija predškolskih defektologa 

▪Suradnja s ERF-om 

 

Stručni tim, 

odgojitelji 

 

 

 

 

Stručni tim, 

ravnateljica 

 

defektolog 

 

individualni/grupni 

razgovori, radionice 

 

 

 

 

razgovori, pisani 

materijal, seminari, 

predavanja, dopisi 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

prema potrebi 

 

5.Stručni tim 

-rad na razvojnom planiranju za djecu s posebnim potrebama 

-provedbu razvojne procjene sve djece s posebnim potrebama  

-intenzivniji rad na osnaživanju odgojitelja u izradi i provedbi IOOP 

-stručno informiranje roditelja o ciljevima i procesu rada s djetetom i suradnja na provedbi 

zadataka i aktivnosti za djecu s posebnim potrebama 

-edukacija i stručno usavršavanje odgojitelja u području prepoznavanja i poticanja djece s 

posebnim potrebama (suradnja s HURID-om) 

-edukacija i podrška roditeljima djece s TUR ( suradnja s HURID-om prema Marte Meo 

metodi) 

 

Tablica 7. Metode i postupci u odnosu na rad stručnih suradnika 

5. U ODNOSU NA RAD STRUČNIH SURADNIKA  

Metode i postupci  Sudionici Modeli rada i postupci Dinamika 
▪Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i 

programa Vrtića  

▪ Izrada osobnog plana i programa rada u 

skladu sa Godišnjim planom Vrtića 

▪Sudjelovanje u izradi izvješća Vrtića 

▪Uključivanje u stručno usavršavanje u 

vrtiću, edukacija izvan vrtića  

▪Suradnja sa ostalim članovima Stručnog 

tima 

▪Stručno usavršavanje 

defektologa 

▪Stalno praćenje i proučavanje literature i 

periodike s područja defektologije, 

psihologije, te drugih područja odgoja i 

obrazovanja 

▪Usavršavanje za primjenu metoda i tehnika 

praćenja razvoja djece, te neposredni rad  

▪Sudjelovanje u izradi uputa, kriterija 

praćenja i ostvarivanja odgojno-obrazovnog 

rada, vođenje 

dokumentacije o djeci (dosjei) 

▪Vođenje dokument o permanentnom 

stručnomusavršavanju 

Stručni tim 

 

 

 

defektolog 

 

 

 

Stručni tim 

 

 Stručni tim 

 

 

defektolog 

 

 

 

 

 

 

 

defektolog 

dogovori 

 

 

 

proučavanje literature, 

predavanja, seminari 

 

 

 

 

predavanja,radionice, 

seminari 

 

 

pisani materijali, protokoli, 

upitnici, stručna literatura 

Rujan 

 

 

 

rujan 

 

 

 

listopad 

 

tijekom 

godine 

 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

tijekom 

godine 

tijekom 

godine 
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 Ostali djelatnici 

  

 Cilj:  Pozitivan odnos okoline prema djeci s teškoćama  

 

Tablica 8. Metode i postupci u odnosu na ostale djelatnike vrtića 

6. U ODNOSU NA DJELATNIKE VRTIĆA 

Metode i postupci 

  

Sudionici Modeli rada i 

postupci 

Dinamika 

▪ Utjecati na sve djelatnike, da svojim 

odnosom prema djeci  

s teškoćama pridonesu uspješnijoj 

socijalizaciji i integraciji djece 

defektolog 

      pedagog 

      odgojitelji 

Razgovor 

prezentacija 

prema potrebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


