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Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Siget za pedagošku godinu 2019./20. usklađen 
je sa svom pravnom regulativom koja regulira predškolsku djelatnost u RH – Zakon o 
predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i 
naobrazbe i Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 
 „Temeljne vrijednosti Nacionalnoga kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
proizlaze iz opredijeljenosti hrvatske obrazovne politike za cjeloviti osobni razvoj djeteta, za 
čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za 
europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi 
razvoj.“  
 Poštivati ćemo strateški dokument Europske unije „Strategija razvoja Europe 2020“  . 
U dokumentu  se  naglašava,  između ostalog, da je od najranije dobi važno podjednako usvajati 
transverzalna i temeljna znanja i vještine iz prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike 
- STEM –SCIENCE, TEHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS. 
To su znanja i vještine nužni za snalaženje u tehnološki ovisnom društvu- za kasnije djelovanje 
unutar znanstvenih istraživanja, tehnološkog razvoja i službe kao čvrsta podloga za cjeloživotno 
učenje. Identitet i kulturu ustanove i dalje ćemo i graditi uvažavajući svoje specifične uvjete, 
kadrovske i prostorne mogućnosti te socijalni kontekst u kojem djelujemo.  
 
U ovoj pedagoškoj godini nastavljamo s programima: 

1. Posebni cjelodnevni program kreativnih sadržaja u jednoj odgojno obrazovnoj skupini 
2. Program Montessori pedagogije u tri odgojne skupine  

U suradnji s Učiteljskim fakultetom odsjeka za rani i predškolski odgoj  radit ćemo na 
stjecanju statusa Vježbaonice Učiteljskog fakulteta, koji osposobljava studente za rad s djecom 
rane dobi i predškolskog uzrasta za engleski jezik. 
 Nastaviti ćemo projekt „Say hello to the world“. Ove godine uključit će se 2 odgojne 
skupine. 
  Nastavljamo suradnju sa udrugom „Lijepa naša“ kao Eko škola .  
 Nastavljamo rad na širenju medijske kulture kroz produktivno (praktično) uključivanje 
djece u radio emisiju „Što odrasli misle mali govore“ koja ide preko  radijske kuće Antena Zagreb. 
 Nastavljamo vježbanje metoda, oblika i pristupa po modelima u radu s djecom, te 
implementacije novih modela učenja djeteta. 
 Zakonsku obvezu stručnog usavršavanja  odgojitelja i stručnih suradnika uredno ćemo 
izvršavati. 
 Osigurati ćemo prisutnost naših stručnih radnika i prikaz naše kvalitetne prakse  na 
stručno – znanstvenim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva, i 
vlastitoj organizaciji kroz  module SRC-a. 
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UVOD



Dječji vrtić Siget 
 

 

 
 
 

 
 
BITNE ZADAĆE  

 

• osigurati bogato I poticajno prostorno I materijalno okruženje sa naglaskom na sigurnost 
djece 

• unapređivanje kvalitete življenja I odgoja I obrazovanja djece s teškoćama u razvoju 

• unapređivanje timskog rada svih zaposlenika a posebno odgojitelja I članova SRS – 
kontinuirano promišljati I evaluirati kvalitetu odgojno obrazovne prakse 

• raditi na tome da svaki pojedinac osvijesti svoju ulogu  u odgojno obrazovnom procesu I  
odgovornost koju ona nosi 

• razvijati kulturu ustanove u skladu sa okolinom u kojoj vrtić djeluje  u suradnji sa lokalnom 
zajednicom 
 

 
 
 
1.1. PODACI O PROGRAMIMA, BROJU DJECE I SKUPINAMA 

 
Organizacija rada za pedagošku godinu 2019./20. Odvijati će se   na dvije lokacije : centralni 

objekt Siget 12 (9 odgojnih skupina) i područni objekt  Aleja pomoraca 27 (16 odgojnih skupina). 
U cijeli vrtić je upisano oko 511 djece (tijekom godine će  se Komisija za upis vršiti upis djece na 
upražnjena mjesta). 
 
Siget 12 –  1 jaslička skupina 
                    3 vrtićke skupine  
                    3 skupine u kojima se provodi Montessori program 
                    2 skupine u kojima se provodi cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika 
 
Aleja pomoraca 27 -   4 jasličke skupine 
                                         8  vrtićkih skupina 
                                         2  skupine u kojima se provodi cjelodnevni program ranog učenja  
                                             engleskog jezika 
                                         1 skupina u kojoj se provodi cjelodnevni program kreativnih sadržaja 
                                         1 skupina u kojoj se provodi cjelodnevni program za nadarene 
 

Roditeljima će biti ponuđen kraći program ranog učenja francuskog (voditelj Snježana 
Kovačić, odgojiteljica), engleskog i njemačkog jezika (vanjski suradnici) 2 x tjedno po 45min. U 
suradnji sa Malim sportašima biti će ponuđen kraći sportski 2 x tjedno po 45min. 
Montessori program i rano učenje engleskog jezika provoditi će se cijelu godinu. Program za 
darovite i kreativni sadržaji provoditi će se od rujna do lipnja, a kraći programi od listopada do 
lipnja. 
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1. USTROJ RADA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2019./20. 



Dječji vrtić Siget 
 

 

U programe se upisuju djeca na osnovu roditeljskog izbora osim u program potencijalno 
darovite djece koje roditelji upisuju na preporuku odgojitelja, a nakon testiranja i stručne 
procjene psihologa vrtića. Cijenu programa, na prijedlog ravnatelja,  donosi Upravno vijeće a ista 
je u skladu sa Programom javnih potreba. Gradski ured za obrazovanje daje suglasnost na 
provođenje programa. Odlukom Upravnog  vijeća neke obitelji će biti u cijelosti oslobođene 
plaćanja ( djeca sa TUR-om) ili će plaćati pola cijene. Također odlukom Upravnog vijeća roditelji 
dvoje djece u bilo kojem programu za drugo dijete plaćaju 10% manju cijenu. 
       
                        
1.2. RADNO VRIJEME VRTIĆA I RASPORED RADA RADNIKA 
 
1.2.1.  RADNO VRIJEME VRTIĆA 

 
Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja, a dnevni ritam djeci. 
Za pedagošku godinu 2019./20. Radno vrijeme vrtića biti će od 6 – 18h. Djeca mogu boraviti u 
vrtiću najduže 10 sati. 

• Radno vrijeme ravnateljice 8 -15h i prema potrebi – Jasna Peklić    

• Radno vrijeme tajništva je od 8 – 16h. – Vesna Blažević                                                                                        

• Radno vrijeme računovodstva je 6,30 – 17 h sati, a ostale dane od 6,30 – 15h.  
o Ružica Romić – šefica računovodstva, Danijel Markočić – administrativni djelatnik 

• Radno vrijeme ekonoma je od 6 – 14h - Anamarija Majstorović  

• Radno vrijeme domara je od 6-14h (ljetno) i 7 – 15h (zimsko) 
o Vlado Vuković i Stjepan Lobor 

 
1.2.2. RADNO VRIJEME STRUČNIH SURADNIKA I ZDRAVSTVENE VODITELJICE 

 
Logopedinja Volija Modrić Bošnjak rješenjem HZZO-a radi na pola radnog vremena) 

o Marko Pavlović, psiholog      ponedjeljak -   Aleja 8-15                   
                                                                             utorak -            Aleja 8-15 
                                       srijeda –           Siget 8-15 
                                       četvrtak -         Siget 8-15 
                                       petak –             Siget i prema potrebi 
 

o Sonja Srebačić, pedagoginja  ponedjeljak -   Aleja 8-15 
                                       utorak -            Siget 8-15 
                                       srijeda –           Aleja  8-15 
                                       četvrtak -         Siget 8-15 
                                                                              petak –             Siget i prema potrebi 
 

o Volija M. Bošnjak,                      ponedjeljak -   Siget 8-11,30 
         logopedinja                                 utorak -            Siget 8-11,30 
                                       srijeda –           Aleja  8-11,30 
                          četvrtak -         Aleja  8-11,30       
                                                                              petak –            Siget i prema potrebi 
 

o Davorka Jelačić,                         ponedjeljak -   Siget 8-15 
                     zdravstvena voditeljica            utorak -            Aleja  8-15 
                                       srijeda –           Siget 8-15 
                          četvrtak -         Aleja  8-15                                                              5 
                                                                              petak  –            Siget i prema potrebi 



Dječji vrtić Siget 
 

 

1.2.3. RADNO VRIJEME RADNIKA 
 
 
KUHARICA I SPREMAČICA: 
  
OBJEKT SIGET    
 

KUHINJA:                   Snježana Šantek                  6 - 14h 
                                       Širol Mirjana                         6 - 14h 
                                       Šarić Mirela                           6 - 14h 
                                       Brletić Natalija                      7 - 15h (rotira se tjedno ) 
                                       Jendric Božica                      9 – 17h (rotira se tjedno ) 
SPREMAČICE:            Jerešić Ivana                         11 – 19h 
                          Novak Čerina Marina         11 – 19h 
                                       Rožanković Đurđa              11 – 19h  
PRAONA:                    Mudreša Dijana                    7 – 15h 

 
 
OBJEKT ALEJA POMORACA 
 

SERVIRKE :                 Kovačević Nada                7 – 15h 
                                       Šiprak Anica                      7,30 – 15,30  (rotira se tjedno ) 
                                       Anić Dijana                        9 – 17h (rotira se tjedno ) 
SPREMAČICE:            Banović Renata               11 – 19h 
                                       Šlogar Vesna                    11 – 19h 
                                       Vađić Katarina                 11 – 19h 
                                       Kruneš Gordana              11 – 19h 
                                       Papić Lidija                        11 – 19h 
PRAONA:                    Marica Vuković                  7 – 15h 
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1.2.4. RADNO VRIJEME ODGOJITELJA  
 

OBJEKT SIGET ODGOJITELJI 
 

o GUMBIĆI – JASMINKA HRANJEC+ MARITA GRBAVAC 
o PATULJCI – NATALIJA LUČIĆ+DAVORKA BERY 
o BUBAMARE – BOŽENA VIDAKOVIĆ+MATEJA ŠLOGAR 
o CVJETIĆI – BRANIMIR BAKRAN+PETRA ŠPROH POGAČIĆ 

 
DEŽURSTVO ( U GUMBIĆIMA )                 

o JUTARNJE – 6,00 – 7,30 
o POPODNEVNO – 16,30 – 18,00 

 
o SUNCOKRETI (Montessori program)– IVA KAPETANOVIĆ+SNJEŽANA 

KOVAČIĆ+RENATA NELL VIDATIĆ ( radi 8,30 – 11,15) 
o SLONIĆI (Montessori program) – SANDA SMAJLI+SUZANA LOZO+MIRA SEIDEL  

(sve tri odgojiteljice se rotiraju) 
o MEDVJEDIĆI (Montessori program) – SANDRA HELBET KOCIJAN+KARMELA                    

POPOVIĆ+DRAŽENKA ĐURANEC (radi jutarnju smjenu) 
o JEŽIĆI (engleski program)– MAGDALENA KATIĆ+NIKOLINA HUMIĆ 
o SUNCE (engleski program)– DIJANA POTOČKI+DORIS BENŠEK 

 
DEŽURSTVO ( U MEDVJEDIĆIMA )     

o JUTARNJE – 6,00 – 7,30 
o POPODNEVNO – 16,30 – 18,00 

 
RADNA VREMENA ODGOJITELJA - SIGET 
 

• JASLICE - PATULJCI, GUMBIĆI                      
 

• JUTARNJA SMJENA                         7,30 –12,30  

• POPODNEVNA SMJENA                 11,00 - 16,30 
                                                          

• VRTIĆ - BUBAMARE, CVJETIĆI, SUNCOKRET, SLONIĆI, MEDVJEDIĆI, JEŽIĆI, SUNCE 
                   

• JUTARNJA SMJENA VRTIĆ             7,30 – 12,30 

• POPODNEVNA SMJENA                  11,00 - 16,30 
                                                                        
VRIJEME RUČKA – JASLICE  - PATULJCI, GUMBIĆI                        11,00 – 11,30 
                                         VRTIĆ  - CVJETIĆI, BUBAMARE                    11,30– 12,00 
                                                       - SUNCE, JEŽIĆI                                   11,30 – 12,00 
                                                       - SLONIĆI, JEŽIĆI, SUNCOKRETI    12,00 - 12,30 
VOĆNI OBROK ( SVE GRUPE ) – 10,00 
UŽINA ( SVE GRUPE ) - 14,30 – 15,00   
 
 
VODITELJ/ICA OBJEKTA (redovne grupe) 

• BRANIMIR BAKRAN, JASMINKA HRANJEC (zamjena) 
VODITELJ/ICA OBJEKTA ( posebni programi)                                                                                                   7 

• DIJANA POTOČKI, MIRA SEIDL  (zamjena) 



Dječji vrtić Siget 
 

 

                                                                                                            
OBJEKT ALEJA POMORACA ODGOJITELJI 
 

o KRIJESNICE – TIHANA RUSSO+KRISTINA IVINOVIĆ 
o PČELICE – SANJA VARIČAK+MARIJA OBAJDIN  
o ZMAJEVI - INES VEČEJ+ANITA KOVIĆ 
o ŽIRAFE – INES KORLEVIĆ+MARINA DUBOVSKI 
o ZEČIĆI – IVANA KOMESAROVIĆ+DAJANA TAFRA 
o MRAVIĆI – IVA CESTARIĆ+MARKO LOVREKOVIĆ 
o KUĆICE – ANA KLJAKOVIĆ+LADA TOMAN+MARIJA MARJANAC ( sve tri 

odgojiteljice se rotiraju) 
o LEPTIRI – MIRJANA PELC+ŽELJKA KRVAR 

 
 
DEŽURSTVO ( KRIJESNICE) – JUTARNJE -6,00 - 7,30  
                                               POPODNEVNO –16,30 – 18,00 
 
 
 

o ISKRICE – NIKOLINA KANTOLIĆ+TANJA SLIŠKOVIĆ 
o PTIČICE – TANJA IVANUŠIĆ+IVA ŠOLIĆ 
o CIPELIĆI – DARINKA VADJIĆ+KRISTINA PULJIZ 
o STONOGE – PAULINA SMOLJAN NIEMČIĆ+JASNA ARKO+VEDRANA NOVOTNI  

                                     (sve tri odgojiteljice se rotiraju) 
o PATKICE – EDITH LINDEL+HELENA MARIĆ 
o ZVONČIĆI (kreativni sadržaji )– DIANA DRAGAŠ+BERNARDA SABLJAK 
o ŽABICE (engleski program )  – FRANKA SANTINI+DINO BEROVIĆ+NEVENKA PARAČ 

                               (radi jutarnju smjenu) 
o TRATINČICE (engleski program ) – ANA LEPPE MAHIĆ+GORAN DIMIĆ 

 
 
DEŽURSTVO ( STONOGE) – JUTARNJE – 6,00 - 7,30  
                                             POPODNEVNO – 16,30 – 18,00 
 
 
RADNA VREMENA ODGOJITELJA - ALEJA  
 

o JASLICE – KRIJESNICE, PČELICE, ZMAJEVI, ŽIRAFE, ZEČIĆI, MRAVIĆI, KUĆICE, LEPTIRI    
                           

• JUTARNJA SMJENA JASLICE         7,30 – 12,30    

• POPODNEVNA SMJENA                 10,30 - 16,30 
 

o VRTIĆ – SVI OSTALI      
                                  

• JUTARNJA SMJENA VRTIĆ             7,30 – 13,00 

• POPODNEVNA SMJENA                 11,00 - 16,30 
 
 
                                                                                                                                                                                     8 
 



Dječji vrtić Siget 
 

 

 
VRIJEME RUČKA  
 

o JASLICE  - KRIJESNICE, PČELICE, ZMAJEVI, ŽIRAFE      11,00 – 11,30 
o VRTIĆ      - MRAVIĆI, KUĆICE,LEPTIRI,ZEČIĆI                   11,30 – 12,00 

                                - PTIČICE, CIPELIĆI,STONOGE,PATKICE           11,30 – 12,00 
                                - ZVONČIĆI, ŽABICE, TRATINČICE                      12,00 - 12,30 
 
VOĆNI OBROK ( SVE GRUPE) – 10,00 
 
UŽINA ( SVE GRUPE) - 14,30 – 15,00 
 
VODITELJ/ICA OBJEKTA (prizemlje) – TIHANA RUSSO, ANITA KOVIĆ (zamjena) 
VODITELJ/ICA OBJEKTA ( I kat) – HELENA MARIĆ,  DARINKA VADJIĆ (zamjena) 
                                                                                                               
 
2.9.-6.9.2019. – SVE JASLIČKE SKUPINE – oba odgojitelja rade ujutro sve dok djeca ne  
                              ostaju na spavanju 
 
2.9.2019. – POPODNEVNI ODGOJITELJ/ICA GRUPE MEDVJEDIĆI DOLAZI u 9h U SVOJU SMJENU 
                     POPODNEVNI ODGOJITELJ/ICA GRUPE KUĆICE DOLAZI u 9h U SVOJU SMJENU 
                     POPODNEVNI ODGOJITELJ/ICA GRUPE LEPTIRI DOLAZI u 9h U SVOJU SMJENU 
                     POPODNEVNI ODGOJITELJ/ICA GRUPE PATKICE DOLAZI u 9h U SVOJU SMJENU 
 
 
Od 2.9.i do dolaska radnika sa bolovanja 
 
- ANA KLJAKOVIĆ radi u grupi MEDVJEDIĆI do povratka s bolovanja SANDRE HELBET KOCIJAN  
- HELENA MARIĆ radi u grupi ŽABICE do povratka s bolovanja DINE BEROVIĆA 
- NEVENKA PARAČ radi u grupi PATKICE do povratka  HELENE MARIĆ 
 
 
VODITELJ/ICA ESTETSKE GRUPE:  
 

o OBJEKT SIGET – (NATALIJA LUČIĆ, NIKOLINA HUMIĆ-zamjena) 
o OBJEKT ALEJA POMORACA – (BERNARDA SABLJEK, 'jasna arko-zamjena) 

 
 
VODITELJ/ICA DRAMSKE GRUPE:  

o OBJEKT SIGET I OBJEKT ALEJA POMORACA (GORAN DIMIĆ, PAULINA SMOLJAN 
NIEMČIĆ-zamjena) 
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1.3. GODIŠNJA ZADUŽENJA 
 

TEHNIČKO OSOBLJE 
 
STRUKTURA RADNOG VREMENA ODGOJITELJA      
 

 MJESECI BROJ 
RADNIH 

DANA 

BROJ 
RADNIH SATI 

EFEKTIVA OSTALI 
POSLOVI 

STANKA 

RUJAN 21 168 115,30 42 10,30 

LISTOPAD 23 184 126,30 46 11,39 

STUDENI 20 160 110 40 10 

PROSINAC 20 160 110 40 10 

SIJEČANJ 21 168 115,30 42 10,30 

VELJAČA 20 160 110 40 10 

OŽUJAK 22 176 121 44 11 

TRAVANJ 21 168 115,30 42 10,30 

SVIBANJ 20 160 110 40 10 

LIPANJ 19 152 104,50 38 9,30 

SRPANJ 23 184 126,30 46 11.39 

KOLOVOZ 20 160 110 40 10 

 
 
STRUKTURA 40-SATNE TJEDNE RADNE OBAVEZE ODGOJITELJA 
 

 TJEDNO ZADUŽENJE DNEVNO ZADUŽENJE 

NEPOSREDNI RAD 27,30 5,30 

OSTALI POSLOVI 10 2 

STANKA 2,30 0,30 

UKUPNO 40 8 

 
Prema državnom pedagoškom standardu „odgojitelji su obvezni  u neposrednom odgojno-
obrazovnom radu s djetetom i skupinom djece provesti 27,30 sati tjedno, a ostale poslove u 
sklopu satnice do punog radnog vremena. “Tjedna obveza od 40 sati za odgojno obrazovne 
radnike strukturirana je od 27,30 sati neposrednog rada s djecom (rad u skupini , dežurstva, 
posjete, izleti) te 12,30 sati rada na poslovima, što uključuje i stanku od 30  min. U ostale sate rada 
ulaze sati za planiranje, programiranje i vrednovanje rada; priprema prostora i poticaja, suradnja 
s roditeljima, suradnja i savjetovanje s SRS te poslove stručnog usavršavanja. 
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Primarni program za ped. god 2019./20. financirati će se prema dogovorenim kriterijima iz 
proračuna Grada Zagreba: 
 

o plaće radnika prema Kolektivnom ugovoru 
o prehrana djece 
o materijalni troškovi 
o troškovi grijanja i električne energije 
o male investicije i održavanje 
o investicije 

 
Iz prihoda ostvarenih od posebnih programa i zakupa prostora : 
 

o uplate roditelja 
o uplate od zakupa prostora 

 
PLANIRANE NABAVE I RADOVI 

o odjeća i obuća za sve djelatnike 
o nabava didaktike za sve grupe 
o uređenje atrija – objekt Siget 
o novi kompjuter za tajništvo 
o novi alarmni sustav – objekt Siget 
o promjena stolarije na nekim odgojnim skupinama – Objekti Siget i Aleja 
o nova dvorišna ograda – Objekt Siget 
o novi pješčanici – Objekt Siget i Aleja 
o promjena plafona -  objekt Aleja 
o nove sprave na igralištu – objekt Siget 
o nabava držača za WC papir – Objekt Aleja 
o ličenje predprostora skupine iskrica – objekt Aleja 
o ličenje soba i predprostora – objekti Siget i Aleja 
o nabava interfona – objekt Aleja 
o lakiranje parketa i ličenje zidova kancelarija – objekt Siget 
o prijenosna vaga 
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Dječji vrtić Siget 
 

 

 
 

3.1. NJEGA I BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE 

 
CILJ:  Stvaranje optimalnih uvjeta i povećanje efikasnosti suradnje svih sudionika 
procesa na očuvanju i unapređenju zdravlja i sigurnosti djece. 
Provođenje HACCP-a – provođenje dobre higijenske prakse za dobro poslovanje s 
hranom, osiguravanje osnovnih uvjeta prerade i pripreme hrane, provođenje općih 
uvjeta – higijena vanjskog i unutarnjeg prostora, kontrola prisutnosti štetnika, 
zbrinjavanje otpada, pravodobno održavanje opreme, održavanje osobne higijene 
zaposlenika i osoblja. 
Intenziviranje suradnje s roditeljima bolesne djece i djece koja su na stalnoj terapiji lijekovima. 
Naglasak na procjenu i praćenje potreba za dnevnim odmorom i boravkom na zraku. 
 

 
BITNE ZADAĆE 

U ODNOSU NA 
DIJETE 

▪ otkrivanje i procjena zdravstvenog statusa djeteta 
▪ podrška djetetu u stvaranju navika zdravog načina života 

(higijenske navike, navike vezane uz prehranu, odmor i 
kretanje) 

▪ usklađivanje postupaka doma i vrtića glede 
zadovoljavanja primarnih potreba 

▪ praćenje obveze cijepljenja, pobola i epidemioloških indikacija 
▪ unapređivanje procesa prehrane prema standardima 
▪ dostupnost pravilne prehrane prema svim kriterijima 

uključujući i svakodnevnu ponudu svježeg voća u svakoj skupini 
▪ izrada posebnih jelovnika za djecu s ograničenjima i 

medicinskom indikacijom (alergije, metaboličke bolesti, 
intolerancije na hranu, bolesti GI sustava…) 

▪ skrb za primjeren svakodnevan boravak djece na zraku (u 
različitim vremenskim uvjetima) 

▪ procjena psihofizičkog razvoja kroz antropološka mjerenja 
▪ osiguravanje pravilnih higijensko-sanitarnih i 

mikroklimatskih uvjeta 
▪ pružanje prve pomoći kod akutnih stanja i ozljeda 
▪ djelovanje u slučaju epidemije bolesti 
▪ izrada individualiziranih zdravstvenih planova za djecu s 

kroničnim bolestima i terapijom u vrtiću 
▪ izrada individualiziranih zdravstvenih planova za djecu s 

potrebom za uzimanjem lijekova za vrijeme boravka u vrtiću 

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE
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U ODNOSU NA 
ODGOJITELJE I 
DRUGE RADNIKE 

▪ edukacija odgojitelja i drugih djelatnika u suvremenim 
pristupima u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja 

▪ pravodobno reagiranje svih djelatnika na potencijalno 
opasne situacije u okruženju vrtića 

▪ izrada individualiziranih zdravstvenih planova za djecu s 
potrebom za uzimanjem lijekova za vrijeme boravka u 
vrtiću 

▪ osiguranje optimalnih uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta 
▪ skrb za održavanje higijene i sigurnosti 
▪ zdravstveni odgoj kroz radionice  
▪ prisustvo internim stručnim aktivima 
▪ edukacija u vidu dvije radionice kroz ustanovu na teme: Pružanje 

prve pomoći u hitnim stanjima, Alergijske reakcije 
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U ODNOSU NA 
RODITELJE 

▪ edukacija i stručna pomoć roditeljima u zaštiti djetetova zdravlja 
▪ prikupljanje važnih podataka radi utvrđivanja 

zdravstvenog statusa I dogovor s roditeljima o daljnjem 
postupanju 

▪ izrada i upoznavanje sa provedbom individualiziranih 
zdravstvenih planova 

▪ prisustvo na roditeljskim sastancima sa zdravstvenim temama 
▪ interesni roditeljski sastanci u zajedništvu sa stručnim 

suradnicima: 
1.Priprema djece za jaslice/vrtić za novoprimljenu djecu 
2.Priprema za školu 
3. Razgovori s roditeljima djece s težim  zdravstvenim stanjima 

STRATEGIJE DJELOVANJA VRIJEME NOSITELJI 

KORACI ▪ preventivne mjere za 
sprečavanje bolesti i rano 
otkrivanje zdravstvenih 
teškoća: mjere za 
sprečavanje respiratornih 
infekcija, protuepidemijske 
mjere, sanitarno- higijenske 
mjere i mjere usmjerene na 
sigurnost unutarnjeg i 
vanjskog prostora 

▪ edukacija o razvoju djeteta 
putem stručnih predavanja, 
članaka, radionica hitnih 
medicinskih postupaka, 
higijenskog minimuma, 
stručne literature i 
periodike 

▪ projektni rad s djecom iz 
područja zdravstvenog 
odgoja 

kontinuirano 
tijekom 
godine 

zdravstveni 
voditelj 

NAČIN 
PRAĆENJA I 
EVALUIRANJA 

▪ analiza procijepljenosti, 
pobola i povreda 

▪ analiza antropoloških 
mjerenja 

▪ analiza epidemioloških 
indikacija 

▪ analiza kompletne 
dokumentacije i završnog 
izvještaja 

▪ protokoli i bilješke 
odgojitelja vezano uz 
projektni rad s djecom na 
zdravstvenoj tematici 

kontinuirano 
tijekom 
godine 

zdravstveni 
voditelj 
odgojitelj 
stručni tim 
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INDIKATORI 
POSTIGNUĆA 

▪ smanjeni pobol i povreda djece 
▪ pojačana suradnja obitelji i vrtića na zaštiti djetetova zdravlja 

(kartoni procijepljenosti, zdravstvene potvrde, medicinska 
dokumentacija, individualni razgovori s odgojiteljima i 
zdravstvenim voditeljem) 

▪ povećana učinkovitost suradnje s vanjskim suradnicima na 
rješavanju aktualne zdravstvene problematike 
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3.2. ZADOVOLJAVANJE OSNOVNIH POTREBA DJETETA 

 
CILJ: Daljnji rad na unapređivanju poslova odgojitelja, kuharica i spremačica, vezanih uz 
osnovne životne situacije, njege, prehrane i odmora djeteta radi primjerenog 
zadovoljavanja djetetovih osnovnih potreba 
 
BITNE ZADAĆE 

U ODNOSU NA DIJETE ▪ podržavanje djetetove samostalnosti, slobode izbora i 
uključenosti u osnovnim životnim situacijama njege, 
prehrane i odmora 

▪ razvijanje navika očuvanja zdravlja i kulture u 
zadovoljavanju osnovnih potreba djeteta 

▪ stvaranje dobre psihosocijalne klime i korištenje 
svakodnevnih životnih situacija za cjeloviti razvoj 
djeteta 

U ODNOSU NA 
ODGOJITELJE I DRUGE 
RADNIKE 

▪ osvješćivanje odgojitelja o važnosti pravovremenog 
i adekvatnog zadovoljenja djetetovih potreba za 
njegov cjeloviti razvoj 

▪ uvažavanje djetetovih individualnih potreba, 
razvojnih specifičnosti, posebnih potreba i navika u 
zadovoljenju osnovnih potreba s naglaskom na 
dnevni odmor - uključivanje tehničkog odmora 

▪ promišljanje primjerenih metoda u ostvarivanju 
poslova vezanih uz proces njege, prehrane i odmora 
djece 

▪ edukacija i aktivno uključivanje ostalih radnika u 
edukacije radi unapređivanja odgojno-obrazovnog 
procesa 

U ODNOSU NA 
RODITELJE 

▪ intenziviranje suradnje s roditeljima u sklopu projekta 
na razini cijele ustanove, na identifikaciji posebnih 
potreba, 
individualnih specifičnosti i navika radi prikladnog i 
usklađenog zadovoljavanja djetetovih potreba 
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STRATEGIJA DJELOVANJA VRIJEME NOSITELJ 

KORACI ▪ identifikacija individualnih 
specifičnosti i posebnih 
potreba djeteta putem 
inicijalnih upitnika i razgovora 
s roditeljima te prilagodba 
procesa njega, prehrane i 
odmora 

▪ inicijalno snimanje poslova u 
odgojnim skupinama i radni 
dogovori s odgojiteljima i 
ostalim radnicima radi 
unapređivanja procesa 

▪ praćenje i procjenjivanje 
efekata unesenih promjena na 
zadovoljavanje potreba djeteta 
i opću klimu u 
skupini 

   kontinuirano 
 
 

 
 

 

rujan 

kontinuirano 

ravnatelj 
stručni tim 

 
odgojitelji 
ravnatelj 

stručni tim 

 
odgojitelji 
ravnatelj 
stručni tim 

 
 

ravnatelj 
stručni tim 

 
Zdravstvena 
voditeljica 

 ▪ edukacija ostalih radnika za 
suvremeni pristup u obradi 
namirnica i primjena novih 
spoznaja u radu 

Kontinuiran0  

NAČINI 
PRAĆENJA I 
EVALUIRANJA 

▪ inicijalni i ciljani upitnici za 
roditelje 

▪ liste posebnih potreba 
djeteta 

▪ individualna zapažanja i 
bilješke o djeci 

▪ analiza pedagoške 
dokumentacije 

▪ analiza dokumentacije 
zdravstvene voditeljice 

▪ analiza dokumentacije 
provedbe HACCP-a 

▪ razgovori s djetetom 

kontinuirano ravnatelj 
stručni tim 
odgojitelji 

roditelji 

INDIKATORI 
POSTIGNUĆA 

▪ praćenje, prepoznavanje i zadovoljavanje općih i posebnih potreba 
djeteta 

▪ zajednički rad ravnatelja, stručnog tima i odgojitelja 
▪ uključenost svih radnika u odgojno-obrazovni process 
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3.3. UNAPREĐIVANJE PERIODA PRILAGODBE DJETETA 
 
CILJ:  

1. Pravovremena i svrsishodna priprema za dolazak nove djece u jaslice i vrtić te ublažavanje 
separacijskih teškoća. 

2. Pojačano praćenje kvalitete rada u svim segmentima putem metoda praćenja, vrednovanje 
i refleksija, te timski rad na unapređivanju procesa  

 
BITNE ZADAĆE 

U ODNOSU NA DIJETE ▪ Podržavanje postupne prilagodbe djeteta na novu sredinu i 
prevladavanje separacijskog straha oslanjanjem na roditelja 
kao poznate osobe 

▪ Razvijanje djetetova osjećaja sigurnosti, važnosti i 
prihvaćenosti stvaranjem tople socio-emocionalne klime 

U ODNOSU NA 
ODGOJITELJE I 
DRUGE RADNIKE 

▪ Dobra početna informiranost odgojitelja o
razvojnim specifičnostima i individualnim potrebama 
svakog djeteta 

▪ Pravovremena, sveobuhvatna i svrsishodna pripremljenost 
za prihvat nove djece 

▪ Senzibiliziranost za djetetove teškoće, prepoznavanje i 
adekvatno reagiranje na djetetove signale 

U ODNOSU NA 
RODITELJE 

▪ Stvaranje pozitivnog stava sigurnosti i povjerenja u 
predškolsku ustanovu kroz dobru informiranost, 
primjerenu komunikaciju i otvorenost za boravak roditelja 
u skupini 

▪ Osvješćivanje važnosti dobre suradnje roditelja i odgojitelja 
za olakšanje perioda prilagodbe te usklađivanje odgojnih 
postupaka 

STRATEGIJA DJELOVANJA VRIJEME NOSITELJ 

KORACI ▪ Inicijalni razgovor, informativni 
materijali za roditelje, radni 
dogovori ravnatelja, odgojitelja 
i stručnih suradnika o načinu i 
tijeku prilagodbe, priprema 
prostora i materijala, roditeljski 
sastanci u odgojnim 
skupinama, roditeljski sastanak 
za roditelje novoupisane djece 

▪ Dolazak djece u podgrupama, 
kraći boravak djeteta i roditelja u 
skupini, produžavanje boravka, 
prilagodba dnevnog ritma u 
skladu s aktualnim potrebama 
djeteta 

▪ Svakodnevna zapažanja 
odgojitelja i stručnih suradnika 

Svibanj, lipanj- 
rujan 

 

 
 
 
 
 
 
rujan, tijekom 

godine 
 
 
 
kontinuirano 

ravnatelj 
stručni tim 
odgojitelji 

 

 
 
 
 
 
odgojitelji, 
roditelj 

 
 
 
ravnatelj 
stručni tim 
odgojitelji 
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NAČIN 
PRAĆENJA I 
EVALUIRANJA 

▪ Upitnici za roditelje i 
odgojitelje, bilješke i pedagoška 
dokumentacija, foto i video 
zapisnici 

rujan, 
listopad, 
kontinuiran 

     odgojitelji, 
stručni tim   
ravnatelj 

INDIKATORI 
POSTIGNUĆA 

▪ Smanjenje u separacijskim teškoćama 
▪ Stavovi roditelja i odgojitelja 
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3.4. SKRB ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA 

 

CILJ:  

▪ Kvalitetno uključivanje djece s posebnim potrebama u postojeće programe 
(primarni, posebni i kraći...) te identifikacija i opservacija novoupisane djece s 
posebnim potrebama. 

▪ Izrada Individualiziranog plana i programa za djecu s posebnim potrebama i 
teškoćama u razvoju, kao i za djecu sa odgodama za školu za tekuću pedagošku 
godinu (odgojitelji, stručni tim, roditelji)

 
BITNE ZADAĆE 

U ODNOSU NA 
DIJETE 

▪ Prepoznavanje i zadovoljavanje posebnih potreba djeteta u odgojnoj 
skupini (obzirom na modele integracija) 

▪ Individualizacija odgojno-obrazovnog procesa 
▪ Izrada Individualiziranih opservacijskih planova i programa 
▪ Izrada Individualiziranih planova i programa za svako dijete s teškoćom u 

razvoju 
▪ Pružanje adekvatne stručne pomoći (individualni tretman članova ST 

prema potrebi djeteta) 
▪ Prema potrebi upućivanje na dodatne specijalističke pretrage i tretmane 
▪ Poticanje svih aspekata djetetova razvoja s naglaskom na zadovoljavanje 

posebnih potreba darovitog djeteta 

U ODNOSU NA 
ODGOJITELJE I 
DRUGE RADNIKE 

▪ Edukacija odgojitelja za prepoznavanje posebnih potreba djeteta 
▪ Edukacija i senzibiliziranje odgajatelja za proces prepoznavanja i 

identifikacije darovite djece; uključivanje u multidimenzionalni model 
identifikacije (odgajatelj - stručni suradnik/psiholog,pedagog- roditelji) 

▪ Intenziviranje suradnje odgojitelja, roditelja i stručnih suradnika na 
iznalaženju adekvatnih odgojnih i terapijskih postupaka i provedbi 
individualnih programa 

▪ Upute roditeljima za rad kod kuće, zajedničko praćenje napredovanja 
djeteta i usklađivanje s vrtićem  

U ODNOSU NA 
RODITELJE 

▪ Osvješćivanje roditelja o postojanju posebne potreba kod djeteta 
▪ Edukativno-savjetodavni rad s roditeljima 
▪ Upućivanje roditelja na vanjske institucije 
▪ Zajednička suradnja odgojitelja, roditelja i stručnih suradnika za pomoć 

djetetu s posebnim potrebama 
▪ Uključivanje roditelja kroz dvije razine interakcije: edukaciju roditelja o 

osobinama (spoznajnim, emocionalnim …) potencijalno darovite djece i 
potporu roditeljima u stjecanju vještina i znanja za odgoj darovitog 
djeteta. 
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STRATEGIJA DJELOVANJA VRIJEME NOSITELJ 

KORACI ▪ Inicijalni intervju s roditeljima 
i djecom 

▪ Pedagoška opservacija prema 
potrebi (1 do 3 mjeseca) 

▪ Pomoć roditelju u izboru  
adekvatnog programa za dijete 

▪ Individualni rad s djetetom 
s posebnim potrebama 

▪ Upućivanje djeteta u 
odgovarajuće ustanove na 
specijalističku obradu, terapiju i 
kontrolu 

▪ Pisanje mišljenja za dijete s 
posebnim potrebama 

kontinuirano 
 
po potrebi 

 

kontinuirano 
 
prema potrebi 
 
prema potrebi 

 

 

prema potrebi 

ravnatelj 
stručni tim 

 

stručni tim 
 
 
odgojitelji 

stručni 
suradnici 

NAČINI PRAĆENJA 
I EVALUIRANJA 

▪ Uvid u medicinsku 
dokumentaciju, 
psihodijagnostička i logopedska 
sredstva 

▪ Protokoli i skale procjene, upitnici 
za odgojitelje i roditelje, liste 
praćenja i individualni dosje 
djeteta, registar djece s posebnim 
potrebama 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

 
stručni tim 
odgojitelji 

INDIKATORI 
USPJEŠNOSTI 

▪ Liste praćenja djece s posebnim potrebama 
▪ Individualni dosjei djece, Izvješće Individualnih planova i programa 
▪ Medicinska dokumentacija 
▪ Testiranja /retestiranja 
▪ Dokumentacija odgojitelja, ankete, upitnici, protokoli 
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4.1. REDOVITI PROGRAM 
 
ZADAĆE : 
 
Ove pedagoške godine dogovorili smo pojačano raditi na dvije glavne zadaće: 
 

1. DNEVNI ODMOR DJETETA 

• Praćenje i zadovoljavanje individualnih potreba svakog djeteta za dnevnim 
odmorom  

• Organizacija prostora, predprostora i aktivnosti za boravak djece koja nemaju 
potrebu za dnevnim odmorom 

• Osigurati adekvatne uvjete za dnevni odmor 
 

2. BORAVAK NA ZRAKU 

• Ponuditi raznovrsne aktivnosti boravka na zraku u odnosu na razvojne zadaće, dob i 
interes djece 

• Osigurati djeci dovoljan vremenski period za slobodnu igru tijekom boravka na zraku 

• Organizacija rada odgojitelja tijekom boravka na zraku 

• Osmisliti aktivnosti i raspored korištenja vodenog parka tijekom ljetnom perioda 
 
 
CILJ: 
 

• Zadovoljavanje individualnih potreba djece s naglaskom na dnevni odmor i boravak 

na zraku 

• Osigurati bogato i poticajno prostorno i materijalno okruženje,  posebnu pažnju 

treba usmjeriti na  sigurnost djece u skladu s protokolima sigurnosti 

• Kroz „otvorena vrata“ omogućiti djeci samostalno i odgovorno zadovoljavanje 

vlastitih potreba, te  stupanje u interakcije  s djecom i odraslima iz više skupina 

• Unapređivanje timskog rada odgojitelja i stručnih suradnika  

• Unaprijediti kvalitetu komunikacije na svim razinama (odgajatelj–dijete, odgajatelj 

                    – roditelj, odgajatelj- odgajatelj, odgajatelj-ostali odrasli u vrtiću) 

• Unaprijediti kvalitetu suradnje s roditeljima  - prihvaćanje roditelja kao 

suradnika i partnera  

 
 
 
 
 
 
 

4.  ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
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BITNE ZADAĆE 

U ODNOSU NA 
DIJETE 

• pomagati djetetu da prevlada teškoće u uspostavljanju novih 
emocionalno – socijalnih veza u jaslicama/vrtiću 

• zadovoljavati psihosocijalne potrebe djeteta za hranom, zrakom, 
kretanjem, igrom, boravkom na zraku, u prirodi, odgoj za održivi 
razvoj 

• razvijati pozitivnu sliku o sebi, poticati kreativnost, 
samopoštovanje, komunikacijske vještine kod djeteta, 

• omogućavati različite oblike opažanja, postupno razvijati 
mogućnosti uviđanja općih i posebnih svojstava odnosa i pojava, 
veličina i oblika, kvalitativnih i kvantitativnih veza i odnosa, 

• unapređivanje opće kvalitete življenja u vrtiću 
obogaćivanjem programa sadržajima iz kulture, sporta, 
stranih jezika 

• uz ovladavanje komunikacije na materinskom jeziku, 
omogućavati djetetu i verbalnu komunikaciju na engleskom i 
francuskom jeziku 

• omogućavati djetetu stjecanje znanja i navika, važnih za njegovu 
sigurnost u prometu, 

• poticati aktivno sudjelovanje djeteta u svim sferama odgojnog 
procesa 

• osmišljavati boravak na zraku (organizacijski, sadržajno, 
pedagoško- psihološki, didaktičko-metodički) 

• osiguravati slobodan izbor sadržaja, aktivnosti i materijala 
• Nastavak rada na provođenju Programa protiv 

zloupotrebe sredstava ovisnosti, Programa za nenasilje, 
Prava djeteta 

• Poticanje i razvijanje sigurnosti djeteta u prometu 
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U ODNOSU NA 
ODGOJITELJE I 
DRUGE RADNIKE 

• stvarati poticajno okruženje 
• fleksibilna organizacija rada svih zaposlenih (uključivanje svih 

radnika u odgojno-obrazovni proces, preklapanje smjena, 
kvalitetni raspored radnog vremena) 

• fleksibilna iskoristivost postojećeg i nadogradnja, 
• omogućavanje prava djeteta na kretanje u svim vrstama 

programa (specijalizirani programi i kraći programi) 

• edukativni i savjetodavni rad sa svim radnicima, 
• jačanje svijesti o važnosti poštovanja prava djeteta, 

(informiranost, edukacija, korištenje prostora, sudjelovanje 
djeteta, prezentiranje prakse, razumijevanje i procjenjivanje 
ostvarenog) 

• stvarati osnove za samozaštitu djeteta i čuvanje od opasnih 
naprava, otpada i oružja, 

• poticanje Timskog rada odgojitelja 

• unapređivanje programa Otvorenih vrata 

• stvarati poticajnu atmosferu 

• primjenjivati projektni rad s djecom 
• Nastavak    rada   na   provođenju Programa protiv zloupotrebe 

sredstava ovisnosti, Programa za nenasilje, Prava djeteta 

• Poticanje i razvijanje sigurnosti djeteta u prometu 

U ODNOSU NA 
RODITELJE 

• precizno dogovarati, dobro organizirati i stručno-
kompetentno pripremati sve oblike suradnje s roditeljima 

• uključivati roditelje u odgojno-obrazovni proces 

• poticanje preventivne zdravstvene zaštite djece 

• pomoć roditelju u izboru programa iz kulture, sporta, stranih jezika 

• poticanje provođenja općih i posebnih mjera za sigurnost djece 

• praćenje i primjena odgovarajućih mjera za sprječavanje svih 
oblika nasilja u skladu s posebnim programima vrtića i 
protokolima za djelovanje 

• osvješćivanje roditelja o pravima djeteta na izbor vrste i 
sadržaja aktivnosti 

• Nastavak rada na provođenju Programa protiv 
zloupotrebe sredstava ovisnosti, Programa za nenasilje, 
Prava djeteta 

• Poticanje i razvijanje sigurnosti djeteta u prometu 
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KORACI: VRIJEME TRAJANJA: PROVODI: 

Uređenje vrtića Kontinuirano odgojitelji 

Rad u skupini Kontinuirano odgojitelji i 
stručni tim 

Stručni aktivi - radionice 
 
odgojiteljska vijeća  
 
Planiranja za naredni period 
 
Radni dogovori / refleksije 
odgojno obrazovnog rada 
 
Individualni radni dogovori 
odgojitelja i stručnih 
suradnika 

4 x  tijekom pedagoške 
godine 
5 x tijekom pedagoške 
godine 
4 x tijekom pedagoške 
godine 
2 x mjesečno 
 
 
Prema potrebi 
Vrijeme: svaki dan nakon 
jutarnje smjene 

ravnatelj 
 stručni tim 
odgojitelji 

Praćenje rada po skupinama Kontinuirano, tijekom 
pedagoške godine 

ravnatelj 
stručni tim 

Procjene dostignuća kontinuirano te krajem 
pedagoške godine (valorizacije, 
ankete, swot analize…) 

stručni tim 
odgojitelji 

Edukativni i savjetodavni 
rad s roditeljima 

Kontinuirano ravnatelj, stručni tim, 
odgojitelji, roditelji, 
vanjski suradnici - 
prema planu vrtića 

INDIKATORI 
USPJEŠNOSTI 

▪ praćenjem rada u skupini 
▪ kvantitativna i kvalitativna analiza pedagoške dokumentacije 
▪ razgovori, ankete, protokoli 

 
 

 
                  PROJEKTI NA NIVOU VRTIĆA 

 

PROJEKT KOORDINATOR ODGOJNE SKUPINE 

EKO ŠKOLA 
Tema: - Otpad  

              - Zrak 

Sandra Helbet Kocijan,  
odgojiteljica 

Sonja Srebačić, pedagoginja 

Odgojne skupine 3+ 

SAY HELLO TO THE 
WORLD 

Sonja Srebačić, pedagoginja 

Odgojitelji:  
D. Potočki i D. Benše 
A. Leppee Mahić i G. Dimić 

 

Odgojne skupine s ranim 
učenjem engleskog jezika: 
- SUNCE  
- TRATINČICE 
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                     4.1.1. KULTURNO JAVNA DJELATNOST 
 

MJESEC PROGRAM ODGOJNE SKUPINE 

RUJAN              -    Obilježavanje važnih datuma  
              prema kalendaru događanja 
 

sve odgojne skupine 

LISTOPAD -  Kazališna predstava  
„Šumska priča“ Produkcije Z 

- Obilježavanje važnih datuma  
prema kalendaru događanja 

- Berba jabuka Imanje Lupo 
- Park znanosti 

sve odgojne skupine 
 
odgojne skupine 3+ 
predškolci – Aleja i Siget 

STUDENI - Obilježavanje važnih datuma  
prema kalendaru događanja 

- Kazališna predstava „Medo Đuro 
kod zubara“, ZKL 

- Grad mladih (11.-15.11.2019.) 
 

sve odgojne 
skupine  
 

Sunce, Žabice, 
Tratinčice, Iskrice 

PROSINAC - Obilježavanje važnih datuma  
prema kalendaru događanja 

- Predstava dramske skupine u vrtiću 
„Čizmica svetog Nikole“  

 

sve odgojne skupine 
odgojne skupine 
3+ Za djecu i 
roditelje 

SIJEČANJ - Obilježavanje važnih datuma sve odgojne skupine 

VELJAČA - Obilježavanje važnih datuma  
prema kalendaru događanja 

- Kazališna predstava u vrtiću 
Jozo Bozo 

sve odgojne 
skupine Odgojne 
skupine 3+ 

OŽUJAK - Obilježavanje važnih datuma  
prema kalendaru događanja 

- Posjeta Prirodoslovnom muzeju 
- Institut za istraživanje mozga 
- Grad mladih (2327.03.2019.) 

 
 

- Kazališna predstava za jaslice 
Mala scena, „Priča o vodi“ 

- Večer rane pismenosti 
- Kazališna predstava Pococ Loco 

sve odgojne skupine  
odgojne skupine 5+ 
odgojne skupine 5+  
predškolci: Stonoge, 
Patkice, Cvjetići i 
Montessori 
jasličke skupine 1-3g 

 
Jaslice i vrtić 
odgojne skupine 3+ 

TRAVANJ - Obilježavanje važnih datuma  
prema kalendaru događanja 

- Kazališna predstava u vrtiću 
„Put oko svijeta“, Produkcija Z 

- Kazališna predstava za jaslice 
Mala scena, Priča o oblaku 

- Izlet – Contessa 
- Izlet – Moslavačka priča 
- Izlet Krašograd 
- Projektni dan eko škole -22.04. 

sve odgojne skupine 
odgojne skupine 3+  
 
jasličke skupine 1-3g  
 

odgojne skupine 5+ 
odgojne skupine 5+ 
odgojne skupine 5+ 
odgojne skupine 5+ 
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                  Ove pedagoške godine ponovno uvodimo estetsku i dramsku skupinu. 
 
      Estetska skupina 
 
                  Cilj i zadaci estetske grupe: osmišljavati, pripremati i izrađivati različita sredstva u svrhu  
                  estetskog uređenja zajedničkih prostora vrtića. 
                  Voditeljica: Bernada Sabljak (Jasna Arko, zamjenica) 
                  Plan rada za pedagošku godinu 2019.-20. obuhvaća nekoliko cjelina: 

• Estetsko uređenje po godišnjim dobima 

• Blagdani: Božić, Uskrs 

• Vrijeme fašnika 

• Ekologija (22.04. Dan planete Zemlje) 

    Za realizaciju zadanog cilja potrebno je : 

• Nabaviti potrebna sredstva i potrošni materijal za rad 

• Nabaviti i instalirati zatvorene panoe i plutene podloge u predprostoru vrtića  

• Redovito i prema potrebi organizirati radionice estetske grupe za izradu  

sredstava za uređenje prostora 

• Postavljati tematske izložbe dječjih likovnih radova 

• U prikupljanje prirodnina i drugih različitih materijala uključivati roditelje i djecu  

te ostale sustručnjake i tehničko osoblje 

 
                  Dramska skupina 
 
     U pedagoškoj godini 2019./2020. biti će dvije interesne grupe: dramska i estetska. Grupe će  biti  
                  organizirane po smjenama odgojitelja. 

    Voditelj dramske skupine: Goran Dimić (zamjenica Paulina Smoljan Niemčić) 
    Dramska grupe će tijekom godine pripremiti dvije  predstave za djecu, koje će izvesti za svu našu  
    djecu u oba objekta vrtića . Predstava „Čizmica svetog Nikole“ bit će izvedena u prosincu 2019. 
     godine a predstava „Sve je moje“ u svibnju 2020.godine.  
     U suradnji s šveljom i domarom izrada kostima i scene

SVIBANJ Obilježavanje važnih datuma  prema 
kalendaru događanja 

- Izlet – Contessa / Moslavačka priča 
Eko kraš (prema ponudi) 

- Predstava dramske skupine 
„Sve je moje“ 

sve odgojne skupine 
 
odgojne skupine 5+ 
odgojne skupine 5+ 
odgojne skupine 3+ 

LIPANJ - Obilježavanje važnih datuma  
                 prema kalendaru događanja 

sve odgojne skupine 

SRPANJ - Obilježavanje važnih datuma 
        prema kalendaru događanja 

sve odgojne skupine 

KOLOVOZ - Obilježavanje važnih datuma 
        prema kalendaru događanja 

sve odgojne skupine 

Napomena: program je podložan promjeni ili nadopuni ovisno o potrebama odgojnih skupina 
u odnosu na projekte koje provode, obilježavanju pojedinih važnih datuma ili interesima 
djece. Na sjednici Odgojiteljskog vijeća, odlučeno je da u organizirani prijevoz djece (odlazak 
u muzej, kazalište, ZOO, cjelodnevni izlet…) idu samo djeca koja su napunila 5 godina. 
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4.2. GODINA PRIJE ŠKOLE 

 
             CILJ: 

 
 

▪ Intenziviranje rada na primjerenom izboru sadržaja i aktivnosti za poticanje cjelovitog 
razvoja djeteta 

▪ Nastavak rada na grafomotoričkim, čitalačkim i predmatematičkim vještinama 
▪ Unapređivanje kvalitete suradnje s roditeljima kroz razne oblike stručnog djelovanja i 

prihvaćanje roditelja kao suradnika i partnera  
▪ Rad na Individualiziranim odgojno - obrazovnim programima s djecom s teškoćama u 

radu i posebne potrebe (daroviti) 
▪ Rad na Individualiziranim odgojno - obrazovnim programima s djecom koja su dobile 

odgodu od škole, prema preporuci stručnog tima 
 
 
Ciljana grupa: 

 
 

• školski obveznici (djeca rođena 2013. i do 31.03.2014. godine) 

• djeca čiji roditelji traže prijevremeni upis u školu 

• djeca s odgodom od škole 
 
 

 
BITNE ZADAĆE  
U ODNOSU NA 
DIJETE 

• podržavanje samostalnosti 

• jačanje emocionalne stabilnosti, pozitivne slike o sebi 

• razvijanje socijalne kompetencije 

• razvijanje komunikacijskih vještina 

• rad na grafomotoričkim i predčitačkim vještinama 

• rad na predmatematičkim vještinama 

• stvaranje radnih navika 

• poticanje slobodnog izražavanja 

• podizanje razine djetetove opće informiranosti 

• bogaćenje dječjeg iskustva novim spoznajama 

• podržavanje kreativnosti 

• pobuđivanje radoznalosti 

• ispitivanje spremnosti za školu – psiholog i logoped 
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U ODNOSU NA 
ODGOJITELJE I 
DRUGE 
RADNIKE 

• stvaranje pozitivne socio - emocionalne klime u skupini 

• uređenje prostora, nuđenje poticajnih materijala 
• edukativni i savjetodavni rad 

U ODNOSU NA 
RODITELJE 

• suradnja i uključivanje roditelja u sve aspekte pripreme za školu – 
radni materijali, edukativni sadržaji 

• informiranje roditelja o provedenoj procjeni spremnosti za školu,  

putem individualnih razgovora, roditeljskih sastanaka, radionica 
• savjetovanje i edukacija roditelja 
• provođenje evaluacije rada sa djecom školskim obveznicima  

 
KORACI: 

 
VRIJEME TRAJANJA: 

 
PROVODI: 

Uređenje skupine kolovoz/rujan, te po 
potrebi 

odgojitelj 

Popis djece predškolskih obveznika Rujan psiholog 
logoped 

Rad u skupini Kontinuirano odgojitelji 
stručni tim 

Prikupljanje anamnestičkih podataka od 
roditelja 

Rujan logoped, 
psiholog 

Didaktičko – metodički i pedagoško – 
psihološki pristup radu na radnim 
listovima 

od listopada do travanj odgojitelji 
stručni tim 

Logopedsko testiranje školskih 
obveznika i zahtjeva za 
prijevremeni 
upis 

Listopad logoped 

Psihološko testiranje školskih obveznika 
i zahtjeva za prijevremeni upis 

Listopad 
Travanj 

psiholog 

Neposredni rad s djecom s 
govorno- jezičnim teškoćama 

od studenog do travnja logoped 

Davanje pismenih naputaka 
odgojiteljima za rad s djecom koja imaju 
teškoće s grafomotorikom, pažnjom, 
percepcijom, spoznajom.. 

 prosinac -  ožujak 
listopad  

psiholog 
logoped  

Savjetodavni i edukativni razgovori s 
roditeljima djece predškolaca 

Kontinuirano logoped 
psiholog 

Roditeljski sastanci na temu Spremnost 
za školu 

Listopad, studeni psiholog 
logoped 
pedagog 

Slanje roditeljima dodatnog materija za 
predvježbe pisanja i čitanja 

po potrebi psiholog 
logoped 

Letci za roditelje i drugi pisani materijali po potrebi stručni tim 

Suradnja sa stručnjacima van vrtića po potrebi  psiholog, 
logoped 
pedagog 
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INDIKATORI 
USPJEŠNOSTI 

▪ procjena zrelosti djece za školu od strane psihologa primjenom 
odgovarajućih psihodijagnostičkih testova 

▪ procjena govora i sposobnosti bitnih za usvajanje čitanja i pisanja 
od strane logopeda 
- testom artikulacije 
- testom za fonematsku diskriminaciju 

▪ praćenjem u skupini 
▪ liste praćenja za odgojitelje 
▪ analiza pedagoške dokumentacije 
▪ evaluacija Upitnika o spremnosti djeteta za školu od strane 

roditelja 
 
 
 
 
 

PROGRAM PREDŠKOLE 
 
 

Ove pedagoške godine na nivou gradske četvrti dogovoreno je da će program 

predškole za područje Novog Zagreba provoditi DV Zapruđe, DV Trnsko i DV Remetinec. Svi 

roditelji koji su predali zahtjev za upis djeteta u program predškole upućeni su u navedene 

vrtiće. 
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4.3. ORGANIZACIJA RADA OTVORENIH VRATA 
 

CILJ: 
Omogućavanje djetetu nesmetano zadovoljavanje svih njegovih potreba kroz 

interakciju s drugom djecom i odraslima. 
Stvaranje sigurnog okruženja bogatog obrazovnim potencijalima u kojemu će djeca 

različite dobi imati uvjete za druženje, razmjenu znanja i iskustava. 
Projektni rad odgojitelja u neposrednom radu s djecom u programu s ranim 

usvajanjem engleskog jezika. 
 

 
BITNE ZADAĆE 

U ODNOSU NA 
DIJETE 

Sigurnost djeteta 
1. Omogućavanje kretanja kroz sigurno okruženje i prostor 

te razvijanje svijest o samoočuvanju i briga za druge 
(protokoli sigurnosti) 

 
Ostvarivanje prava djeteta: 

2. Omogućavati slobodu kretanja u unutrašnjem i 
vanjskom prostoru 

3. Omogućavati biranje: prostora u kojemu će provoditi 
aktivnosti, prijatelja s kojima će biti u aktivnosti, 
sredstva za aktivnosti 

4. Omogućavanje djetetu da samostalno odluči kada će 
napustiti prostor vlastite skupine i svojega odgojitelja i 
izabrati aktivnosti u drugom prostoru s drugom 
djecom i odgojiteljima 

 
Razvijanje kompetentnosti djeteta : 

5. Razvijanje komunikacijskih vještina 
6. Razvijanje vještina asertivnosti i samoočuvanja  
7. Razvijanje socijalno prihvatljivog ponašanja i 

nenasilno rješavanje sukoba 
8. Razvijanje suradnje kao načina ponašanja i 

uvažavanja drugih 
9. Osvješćivanje potreba za načinom i vremenom 

dnevnog odmora 
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U ODNOSU NA 
ODGOJITELJE I 
DRUGE 
RADNIKE 

▪ Odgojitelj osvješćuje važnosti poticajnog materijalnog 
okruženja radi sigurnosti djeteta 

▪ Promišljanje razvojno primjerenog konteksta koji 
osigurava djetetova prava, potiče odgovorno ponašanje 
djeteta i 
konstruktivne nenasilne suradničke odnose u skupini 

U ODNOSU NA 
RODITELJE 

▪ Osvješćivanje roditelja o važnosti davanja potpore djetetu u 
procesu njegova psihosocijalnog odrastanja i 
osamostaljivanja 

▪ Poticanje otvorene i iskrene komunikacije roditelja i odgojitelja 
u cilju usklađenja odgojnih utjecaja i zajedničkog rješavanja 
aktualnih problema u razvoju i odgoju djeteta 

 
STRATEGIJE DJELOVANJA 

 
VRIJEME 

 
NOSITELJI 

KORACI ▪ Stvaranje razvojno primjerenog 
konteksta za učenje, vježbanje i 
svakodnevno prakticiranje 
životno važnih vrijednosti i 
vještina 

▪ Identifikacija razvojnih i posebnih 
potreba djece, aktualnih ili 
potencijalnih problema u 
programu te adekvatno i 
pravovremeno reagiranje 

▪ Prema potrebama formirati sobe 
„spavača“ i „ne spavača“ 

▪ Zajedničko planiranje na nivou 2 
grupe – izmjene odgojitelja (dijete 
bira, a odgojitelj procjenjuje) 

▪ Informativni i savjetodavni rad 
s roditeljima i njihovo aktivno 
uključivanje u realizaciju projekta 

kontinuiran
o tijekom 
godine 

     djeca, 
roditelji, 
odgojitelji, 
stručni tim 
ravnatelj 

NAČIN 
PRAĆENJA I 
EVALUIRANJA 

▪ Protokoli snimanja
prostorno- materijalnog konteksta 

▪ Bilješke 

tijekom 
provedbe 
programa 

odgojitelji 
stručni tim 
roditelj 

INDIKATORI 
POSTIGNUĆA 

▪ protokoli 
▪ kvalitativna i kvantitativna analiza dobivenih podataka sa grafičkim 

prikazima 
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4.4. RAD STRUČNO – RAZVOJNOG CENTRA ZA RANO USVAJANJE ENGLESKOG JEZIKA 
 

Temeljem 21. godišnjeg iskustva u radu programa ranog učenja engleskog jezika i vrsnih 
praktičara, DV Siget je još od 2009. godine prepoznat kao centar izvrsnosti, te imenovan 
Stručno razvojnim centrom odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Našu treću 
obnovu statusa dobili smo 2016. godine 

Pedagoške godine, 2017.-2018. završili smo sa radom 1. ciklusa Stručno – razvojnog 
centra za rano usvajanje engleskog jezika za ukupno 17 odgojitelja.  Odradili smo 10 modula. 
U pedagoškoj godini 2018./19. odradili smo ukupno 5 modula 2. ciklusa sa 12 novih polaznika 
koji nam dolaze iz Splita, Šibenika i Zagreba. Svih 12 modula ćemo odraditi do kraja ožujka 
2020. 

Paralelno smo odradili 3. ciklus u Zadru. Od 10 modula odrađeno ih je  6. U listopadu 
završavamo 3. ciklus. 

  Novi, 4. ciklus planiramo započeti u siječnju 2020. 
 

 
 
 

NOSITELJI PROGRAMA: 

o ODGOJITELJI koji provode program ranog učenja stranih jezika, odgojitelji u statusu 

mentora i odgojitelji koji su prepoznati kao vrsni praktičari te su u pripremi za 

napredovanje u struci. 

o STRUČNI SURADNICI – pedagoginja – mentor, logopedinja – mentor, psiholog – 

mentor i ravnateljica 

o STRUČNA POTPORA U PROVOĐENJU MODULA U DALJNJEM RAZVOJU STRUČNO- 

RAZVOJNOG CENTRA: Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i 

obrazovanje 

o VANJSKI STRUČNI SURADNICI (profesori sa Učiteljskog fakulteta, Filozofskog 

fakulteta, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Instituta za istraživanje mozga…)
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5.1. CJELODNEVNI PROGRAM S RANIM UČENJEM STRANOG JEZIKA 
– ENGLESKOG JEZIKA (4 ODGOJNE SKUPINE) 

 
CILJ: 

▪ Podržavanje djetetova interesa za engleski jezik, njegovo razumijevanje i prakticiranje 

u spontanim situacijama i planiranim aktivnostima. 

▪ Uključivanje izvorne govornice engleskog jezika u programe s ranim učenjem engleskog 

jezika 

▪ Situacijsko učenje 

▪ Planiranje i provođenje aktivnosti u odnosu na 1., 2. i 3. godinu učenja 

 
BITNE ZADAĆE 

U ODNOSU NA 
DIJETE 

▪ Rano poticanje djetetove osjetljivosti za engleski jezik u 
nastojanju da što točnije usvoji artikulacijski sustav fonema, 
sintagme i fraze na razini prepoznavanja, razumijevanja i 
funkcionalne primjene te usvajanje intonacijskog – 
akcenatske slike jezika 

▪ Rano usvajanje osnovnog jezičnog vokabulara 
(receptivnog i ekspresivnog) 

▪ Usvajanje ispravnog govornog modela engleskog jezika od 
izvorne govornice engleskog jezika (boravak u odgojnoj skupini 
i komunikacija) 

▪ poticanje komunikacije na engleskom jeziku te 
usvajanje dvojezičnosti 

U ODNOSU NA 
ODGOJITELJA I 
DRUGE RADNIKE 

▪ primjena funkcionalno – pojmovnog pristupa stranom jeziku 
koji se odvija u skladu s komunikacijskim potrebama, te 
psihološkim, emocionalnim, intelektualnim i socio – 
kulturološkim iskustvom predškolskog djeteta, djeteta u 3. i 4. 
godini života 

▪ Savjetodavni i edukativni rad u usvajanju ispravnog govornog 
modela engleskog jezika od izvorne govornice engleskog jezika 
(boravak u odgojnoj skupini i komunikacija) i metode rada 

▪ razvijanje jezične djelatnosti ( receptivne i ekspresivne ), 
ponajprije aktivnog slušanja a zatim ponavljanja i govorenja 

▪ usvajanje jezika po metodi indukcije, od poznatog 
(jednostavnijega, pojedinačnog) jezičnog sadržaja, do 
složenijeg i uopćenoga 

▪ usvajanje dvojezičnosti 

5. POSEBNI I KRAĆI PROGRAMI
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U ODNOSU NA 
RODITELJE 

▪ poticanje aktivnog sudjelovanja roditelja u oblikovanju procesa 
ranog učenja engleskog jezika 

▪ uključivanje roditelja izvornog govornika engleskog jezika u 
odgojno – obrazovni proces 

▪ kontinuirano informiranje o napretku djeteta i periodično 
prezentiranje postignuća na roditeljskim sastancima  i 
individualnim razgovorima (foto i video materijali) 
 

STRATEGIJE DJELOVANJA VRIJEME NOSITELJI 

KORACI ▪ razvrstavanje jezičnih 
sadržaja u tematske cjeline 

▪ ponuda raznoliko 
osmišljenih metodičkih 
mogućnosti 

▪ obrada jezičnih jedinica unutar 
svakodnevne komunikacijske 
situacije, gramatičko – semantički 
primjerene i pojmovno prihvatljive 
predškolskom djetetu 

▪ boravak izvorne govornice 
engleskog jezika u odgojnim 
skupinama 

▪ usvajanje jezika s razumijevanjem 
u poznatim i sadržajno 
primjerenim situacijama, 
razigrano i neobvezujuće 

▪ dijete na najjednostavniji način 
upoznaje obilježja sredine iz koje 
jezik potječe (kultura, tradicija, 
umjetnost, znamenitosti) 

kontinuiran
o tijekom 
godine 

odgojitelj 

NAČIN 
PRAĆENJA I 
EVALUIRANJA 

▪ upitnik za dijete – procjena 
motiviranosti za učenje jezika, 
ispitivanje samopoimanja vezano 
uz znanje engleskog jezika 

▪ upitnik za roditelje – procjena 
djetetova interesa za učenje 
jezika, 
procjena napretka u 
razumijevanju i korištenju jezika 

listopad  
svibanj 

 
 
 
kontinuiran
o tijekom 
godine 

odgojitelj 
stručni tim 
 
 

 
pedagog 
odgojitelj 
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 ▪ protokol za odgojitelje – procjena 
receptivnih i ekspresivnih 
sposobnosti obzirom na obrađene 
cjeline i situacijske poticaje 

▪ periodične prezentacije programa 
▪ Vrednovanje programa od strane 

roditelja 

kontinuiran
o tijekom 
godine 

 

 
prosinac
svibanj 

pedagog         

odgojitelj 

INDIKATORI 
POSTIGNUĆA 

▪ kvalitativna i kvantitativna analiza dobivenih podataka kroz protokole 
i dokumentaciju 

 
 

5.2. ALTERNATIVNI ODGOJNO – OBRAZOVNI PROGRAM PREMA KONCEPCIJI MARIJE 
MONTESSORI (3 odgojne skupina) 

 
CILJ: Stjecanje osobne kompetencije kao neprekinut cjeloživotni proces, kroz vlastito 
iskustvo. Učiti kako učiti i „znati kako“ te izgrađivati znanja u zajednici s drugima kao dobro 
izbalansiran odnos poučavanja i učenja, Montessori jezikom rečeno „pomozi mi da učinim 
sam“. 

 
 

BITNE ZADAĆE 

U ODNOSU NA 
DIJETE 

▪ pružanje djetetu radosti i zadovoljstva užitka u aktivnosti 
▪ poticanje stvaralačkih sposobnosti djeteta, uključujući sva 

osjetila, učeći svuda i uvijek 
▪ poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu prema načelu 

„Pomozi mi da to sam učinim“ 
▪ omogućavanje djetetu slobodnog izbora sadržaja i vježbi prema 

individualnim mogućnostima i sposobnostima 
▪ omogućavanje djetetu da se samostalno razvija i izgrađuje uz 

indirektnu pomoć odraslih 
▪ omogućavanje djetetu potrebe za kretanjem, potičući razvijanje 

motorike cijelog tijela 
▪ poticanje koncentracije pažnje, poticati „polarizaciju pažnje“ 
▪ u igri i spontanoj interakciji s djetetom usvajati osnove jezičnog 

vokabulara i jezične strukture materinjeg  
▪ koncentrirano i sveobuhvatno utjecati na razvijanje individualnih 

potencijala svakog djeteta, obzirom na zapažene razvojne 
potrebe i interes djeteta (opažanjem pojave osjetilnih perioda – 
razdoblja posebne osjetljivosti za svladavanje znanja, vještina i 
navika) 

▪ primjena Individualiziranih odgojno – obrazovnih programa za 
djecu s posebnim potrebama i s teškoćama u razvoju 
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U ODNOSU NA 
ODGOJITELJE I 
DRUGE RADNIKE 

• poštivanje standarda i zahtjeva za pripremljenom okolinom i 
priborima s kojima djeca rade i preko kojih uče 

• promišljanje odgoja u samoradu u neposrednoj životnoj 
stvarnosti polazeći od djetetovih interesa, nagona i sklonosti u 
pripremljenoj okolini u razdobljima posebne osjetljivosti 

• poštivanje standarda programa u odnosu na opremu i prostor 
te dodatne edukacije 

• pedagoško – psihološki i didaktičko – metodički rad  s 
odgojiteljima na primjeni Individualiziranih programa 

U ODNOSU NA 
RODITELJE 

▪ informiranje roditelja o novoj pedagoškoj koncepciji 
▪ informiranje o programu 
▪ kontinuirano informiranje o osobnim dostignućima djeteta 
▪ pedagoško – psihološki i didaktičko – metodički rad s roditeljima 

na primjeni Individualiziranih programa 

STRATEGIJE DJELOVANJA VRIJEME NOSITELJI 

KORACI ▪ primjena načela 
Montessori pedagogije 

▪ ispunjavanje zahtjeva u odnosu 
na pripremljenu okolinu koja 
dijete potiče na istraživanje i 
otkrivanje, a 
odgovor je na dječje interese, 
potrebe i razdoblja posebne 
osjetljivosti  

kontinuirano odgojitelj 

NAČIN 
PRAĆENJA I 
EVALUIRANJA 

▪ protokoli za snimanje 
kontekstualnih uvjeta 

▪ Foto i video zapisi 
▪ Liste standarda kvalitete i 

indikatora postignuća 

kontinuiran
o tijekom 
godine 

odgojitelji, st, 
ravnatelj 

INDIKATORI 
POSTIGNUĆA 

▪ kvalitativna i kvantitativna analiza dobivenih podataka kroz 
protokole i dokumentaciju sa grafičkim prikazima 
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                   5.3.    CJELODNEVNI PROGRAM RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM 

 (1 odgojna skupina) 
 
                        CILJ: 

 
Identifikacija potencijalno darovite djece, utvrđivanje sposobnosti, potreba i interesa  

             takve djece te osmišljavanje i djelomično provođenje programa prilagođenog posebnim  
potrebama i sposobnostima darovitog djeteta 

 
1. Edukacija svih suradnika u odgojno obrazovnom procesu u radu s potencijalno 

darovitim djetetom – odgojitelja i roditelja 

2. Izrada Individualiziranih odgojno – obrazovnih planova za djecu uključenu u program 

3. Kreiranje uvjeta u kojima dijete uči ono što ga zanima, na način na koji mu odgovara, 

poticanje i razvoj ustrajnosti, neovisnosti i kreativnosti u radu, poticanje socijalnog i 

emocionalnog razvoja djeteta 

4. Obogaćivanje programa provođenjem aba

BITNE ZADAĆE 

 
 
 
 

U ODNOSU NA DIJETE 

 

• utvrđivanje sposobnosti, potreba i interesa takve djece 

• izrada individualiziranog programa za svako darovito dijete 

• osmišljavanje i djelomično provođenje programa 
prilagođenog posebnim potrebama i sposobnostima 
darovitog djeteta, s naglaskom na emocionalno – psihološku 
potporu djetetu i provođenje dijela posebnih aktivnosti za 
darovitu djecu 

• obogaćivanje odgojno – obrazovnog rada novim programima 
I sadržajima 

• vrednovanje programa od strane djece uključene u taj 
program 
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STRATEGIJE DJELOVANJA VRIJEME NOSITELJI 

 
  KORACI 

 
▪ primjena Lista za opažanje ponašanja 

svojstvenih bistrom djetetu za 
odgajatelje 

 

▪ utvrđivanje kognitivnih sposobnosti 
djeteta putem specifičnih psiholoških 
dijagnostičkih postupaka 

 

▪ Organizacija rada posebnog programa: - 
razvijanje aktivnosti koje će se provoditi 
u programu putem: 

▪ različitih pokusa 
▪ razvijanja aktivnosti za 

poticanje razvoja divergentnog 

 

veljača 

 

ožujak, 

travanj 

 

kontinuirano 
tijekom godine 

odgojitelji, 
stručni tim 
psiholog 

 
 

Voditelji 
radionica, 
psiholog 

 
 

U ODNOSU NA 

ODGOJITELJE I 

DRUGE RADNIKE 

• edukacija o karakteristikama darovite djece 
• razvijanje osjetljivosti za uočavanje i identificiranje darovite 

djece 

• motiviranje u stjecanju znanja i radu s darovitom djecom u 
skupini, provoditi daljnje stručno usavršavanje 

• razvijanje tolerancije na osobnosti darovite djece 

• suradnja u identifikaciji potencijalno darovite djece 
• prijedlog aktivnosti za rad s darovitom djecom te pomoć u 

provođenju programa rada s darovitom djecom 

 
 
 
 
  U ODNOSU NA  

  RODITELJE 

• 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 

• uključivanje roditelja u rad Programa rada s darovitom i 
potencijalno darovitom djecom 

• provođenje evaluacije rada u programu 
• upućivanje na vanjsku obradu u specijalizirane centre za rad s 

darovitom djecom 
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KORACI mišljenja 
▪ igre i aktivnosti za 

razvoj kreativnog 
mišljenja 

▪ razvoj senzornih, motoričkih 
i perceptivnih igara 

▪ igre za poticanje razvoja 
intelektualnih 
sposobnosti, 
domišljatosti i rješavanja 
problema. logičko – 
kombinatorne i matematičke 
igre, logičke igre, slagalice, 
mozgalice 

▪ rad na projektima 
▪ rad na računalu sa 

specijaliziranim programima 
▪ aktivnosti za poticanje 

razvoja slike o sebi, socijalne 
igre 

▪ sudjelovanje u izradi 
individualiziranog odgojno 
– obrazovnog programa 

▪ suradnja s roditeljima i vanjskim 
suradnicima 

  

Indikatori 

postignuća 

▪ kvalitativna i kvantitativna analiza dobivenih podataka kroz protokole i 
dokumentaciju sa grafičkim prikazima 
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 5.4. CJELODNEVNI PROGRAM OBOGAĆEN DRAMSKO SCENSKIM SADRŽAJIMA  
         (1 odgojna skupina) 

 
Program će se provoditi u jednoj odgojnoj skupini “Zvončići” u objektu Aleja pomoraca 
27.Skupina će biti heterogena, programom će biti obuhvaćeno do 25 djece, u dobi od  
3 godine do polaska u školu. Voditeljice programa su odgojiteljice DV Siget: Diana Dragaš, 
odgojiteljica savjetnik I Bernada Sabljak, odgojiteljica savjetnik. 

 
 
CILJ:  
Cilj programa je cjelovit razvoj i odgoj djeteta kroz dramsko scenske igre u kojima dijete 
razvija: socijalne kompetencije, usavršava svoje izražajne i motoričke sposobnosti, razvija i 
obogaćuje govor, jezično izražavanje i jača samopoštovanje i samoregulaciju. Kroz ovaj 
program svako dijete će ostvarivati svoje pravo na samostalno i slobodno izražavanje i 
stvaranje. 
 
 
ZADAĆE 

• Poticanje izražavanja i stvaranja govorom tijela (mimika, gesta, pantomima, 
pokret) 

• Razvijanje sposobnosti koordinacije pokreta i prostorne orijentacije kroz dramske 
igre (kretanje u prostoru) 

• Poticanje razvoja osjetilnih (senzo) sustava (slušne osjetljivosti, taktilne, vizualne 
osjetljivosti) 

• Razvijanje emocionalne stabilnosti, samosvijesti, samopouzdanja i 
samovrednovanja. 

• Utjecati na osvještavanje vlastitih emocija kao i prepoznavanje i uvažavanje tuđih. 

• Razvijanje receptivnog i ekspresivnog govora te drugih načina komunikacije 
(neverbalne) 

• Poticati razvoj intelektualnih sposobnosti: koncentracija, pažnja, pamćenje, 
znatiželje i kreativno izražavanje domišljatošću 

• Izražavanje kreativnosti kroz različite likovne tehnike i raznovrsne materijale 

• Upoznavanje izražajnih sredstava glazbe (ton, zvuk, melodija, ritam, metar, 
tempo, dinamika) 

 
Navedene zadaće provodit će se suvremenim metodama uvažavajući potrebe i interese 
svakog djeteta, uvažavajući njihove mogućnosti, te potičući njihove individualne 
potencijale. 
Program će se provoditi kroz integraciju različitih, promišljeno odabranih sadržaja i 
aktivnosti.  
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ULOGA ODGOJITELJA 

• Vodi propisanu pedagošku dokumentaciju i dokumentaciju vezanu uz program 
skupine:  
o Razvojne mape djece 
o Individualne liste praćenja postignuća djece 
o Evaluacijske liste za roditelje 

• Organizira i osmišljava prostoru u funkciji djece 

• U suradnji sa stručnim timom i vanjskim suradnicima sudjeluju u realizaciji plana i 
programa 

• Prepoznavanje psihofizičkih osobina svakog djeteta 

• Poštivati dostojanstvo i  osobnost svakog djeteta 

• Prepoznati individualnih mogućnosti i potrebe svakog djeteta 

• Organizirati predstave na razini vrtića:  
o Djeca za djecu 
o Djeca za roditelje 
o Djeca i roditelji u predstavi 
o Odgojitelji za djecu 

• Izrađuje sve vrste lutaka namijenjene svakoj dobnoj skupini djece 

• Uvodi djecu u svijet kazališta i scenskih lutaka 

• U suradnji sa sustručnjacima organizira posjet kazalištu i posjet dramskih i drugih 
umjetnika skupini 

• Surađuje s roditeljima kroz: 
o Roditeljske sastanke 
o Radionice 
o Ogledne aktivnosti za roditelje 
o Individualni dogovori, suradnja 
o Kroz evaluacijske liste (refleksija roditelja o programu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 



Dječji vrtić Siget 
 

 

5.5. KRAĆI PROGRAM FRANCUSKOG JEZIKA 
 

Kraći program francuskog jezika ponudit će se u oba objekta, Siget 12 i Aleja pomoraca 27. 
Voditeljica je Snježana Kovačić, odgojiteljica DV Siget s potrebnim certifikatom. Program je 
verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

CILJ 

Cilj programa je omogućiti djeci predškolske dobi upoznavanje i usvajanje francuskog 
jezika na njima prilagođen način. Dijete predškolske dobi uči na holistički način, istražujući 
svijet oko sebe cijelim svojim bićem i svim osjetilima. U predškolskoj dobi imaju sposobnost 
usvojiti čisti, pravilan izgovor svih glasova i melodiju jezika. 

 

ZADAĆE PROGRAMA 

• poticati dijete na slušanje, razumijevanje i komuniciranje na francuskom jeziku  

• poticati i podržavati djetetov interes za usvajanje francuskog jezika 

• razvijati osjetljivost na drugi fonološki sustav 

• poticati razvoj osjetljivosti djeteta za ritam, intonaciju i izgovor francuskog jezika 
kao i osnovnih jezičnih elementa 

• poticati dijete na različite oblike kreativnog izražavanja i stvaranja 

• razvijati osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u spontanom izražavanju 
na francuskom jeziku 

• razvijati interes djeteta za druge ljude i zemlje postupnim uvođenjem 
u svijet strane kulture  

• razvijati motivaciju za daljnjim učenjem stranog jezika       

• brinuti o stilu i strategijama učenja djeteta 

 

5.6. KRAĆI PROGRAMI U SURADNJI S VANJSKIM SURADNICIMA 

Kraći program sporta i njemačkog jezika koji će se također nuditi roditeljima i djeci DV 
Siget provodit će se od strane vanjskih suradnika. 

• Kraći program sporta – Mali sportaši (vanjski suradnici) 

• Kraći program njemačkog jezika – Učilište Cvrčak (vanjski suradnici) 
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CILJ : Primjena novih teoretskih i praktičnih dostignućima struke u 
neposrednom radu s djecom i roditeljima 

 

• Goran Dimić, Doris Benšek i Ivana Ćaćić nastavljaju pohađanje modula 
Stručno razvojnog  
centra za rano učenje engleskog jezika 

• 3 odgojitelja ćemo uputiti na edukaciju za Montessori jaslice 

• 2 odgojitelja upućujemo na edukaciju za provođenje CAP programa 

• Prema ponudama  
 
 

BITNE ZADAĆE 

 
STRUČNO USAVRŠAVANJE PREMA PLANU I PROGRAMU USTANOVE 
▪ Edukativni i savjetodavni rad stručnog tima s odgojiteljima i svim radnicima vrtića 
▪ Stručno usavršavanje u svezi rada u posebnim programima 
▪ Individualni projekti odgojitelja po odgojnim skupinama 
▪ Rad na provođenju individualnih i timskih oblika usavršavanja 

putem: 
▪ Internih stručnih aktiva (rad u malim grupama, timski rad grupa istih i 

sličnih) zadaća u izvedbenim programima radom na individualnim i 
zajedničkim projektima) – Ovogodišnja tema : Vještine dobre komunikacije 

• Odgojiteljskih vijeća (odgojitelji će izlagati kvalitetne primjere iz prakse, 
tematska predavanja – članovi stručnog tima i vanjski predavači)  

• Predavanja, radionice i seminari  
▪ Realizacija Individualnih planova i programa stručnog usavršavanja 
▪ Aktivno sudjelovanje odgojitelja u radu SRC-a 

STRUČNO USAVRŠAVANJE VAN USTANOVE 
 

 
▪ Uključivanje odgojitelja i članova stručnog tima u organizirane oblike obrazovanja 

i usavršavanja u organizaciji Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, Agencije 
za odgoj i obrazovanje, Gradskog ureda za odgoj i obrazovanje, srodnih škola, 
fakulteta verificiranih ustanova, udruga 

 
▪ Osposobljavanje radnika prema propisima o zaštiti na radu, putem organiziranih oblika 

ustanova. 

 
 
 
 
 

6.  STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA
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6.1  HODOGRAM OSTALIH POSLOVA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2019. – 2020. 
 

JASLICE: Gumbići, Patuljci, Krijesnice, Pčelice, Žirafe, Zmajevi, Zečići, Mravići i Leptiri 

VRTIĆ: Bubamare, Cvjetići, Ježići, Sunce, Slonići, Suncokreti, Medvjedići, Kućice, Ptičice, 

Cipelići, Patkice, Stonoge, Zvončići, Žabice, Tratinčice, Iskrice 

 

RUJAN 

25.09.   SRI – Odgojiteljsko vijeće u 17h - ALEJA 

27.09.   PET – Modul Zagreb – SIGET (9-16h) 

30.09.   PON – Planiranje za 10.,11 i 12.mjesec – u 9.00h – jaslice (Krijesnice, Pčelice, 

Zmajevi, Žirafe, Mravići, Zečići, Leptiri, Gumbići, Patuljci) – ALEJA (kristalna) 

30.09.   PON – Planiranje za 10.,11 i 12.mjesec – u 12.30h – vrtić (ostale skupine) – ALEJA 

(kristalna) 

 

LISTOPAD 

09.10.   SRI – Radni dogovor – vrtić u 12.30h – SIGET (dvorana) 

09.10.   SRI – Radni dogovor za stručni skup u DV Siget (05.11.)  U 9 – 11h - SIGET   

10.10.   ČET – Radni dogovor – jaslice u 12.30h – ALEJA (kristalna)  

11.10.   PET – Modul Zadar (9-16h) 

12.10.   SUB – Modul Zadar (9-16h) 

16.10.   SRI – Radni dogovor za stručni skup u DV Gajnice (03.12.) u 9-11h 

18.10.   PET – Modul Zadar (9-16h) 

19.10.   SUB – Modul Zadar (9-16h) 

21.10.   PON – Radni dogovor – jaslice u 12.30h – ALEJA (kristalna) 

22.10.   UTO – Radni dogovor – vrtić u 12.30h – SIGET (dvorana) 

24.10.   ČET – Roditeljski sastanak – Grad mladih u 16.30h – ALEJA (Davorka i odgojitelji) 

25.10.   PET – Modul Zagreb (9-16h) 

28.10.  PON – Stručni aktiv u 9h – 1. smjena - dvorana SIGET-radionica „Vještine dobre 

komunikacije“ 

29.10.  UTO – Stručni aktiv u 9h – 2. smjena - dvorana SIGET-radionica „Vještine dobre 

komunikacije“ 

30.10.   SRI – Roditeljski CAP (voditelji CAP programa i odgojitelji školskih obveznika) u 17h 

ALEJA 
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STUDENI 

05.11.  UTO – Stručni skup AZOO – Znanstvena pismenost - DV Siget 

06.11.  SRI – Radni dogovor – vrtić u 12.30h – ALEJA (kristalna) 

07.11.  ČET – Radni dogovor –jaslice u 12.30h – SIGET (dvorana) 

 11. – 15.11. – Grad mladih (Sunce, Tratinčice, Žabice i Iskrice) 

18.11.  PON – Radni dogovor – jaslice u 12.30h – SIGET (dvorana) 

19.11.  UTO – Radni dogovor – vrtić u 12.30h – ALEJA (kristalna) 

22.11.  PET – Modul Zagreb (9-16h) 

27.11.  SRI – Roditeljski sastanak – Priprema za školu u 16.30h ALEJA dvorana (ST + 

odgojitelji) 

 

 

PROSINAC 

02.12.  PON – Radni dogovor – vrtić u 12.30h – SIGET (dvorana) 

03.12.  UTO – Stručni skup AZOO – DV Gajnice 

05.12.  ČET – Radni dogovor – jaslice u 12.30h – ALEJA (kristalna) 

09.12.  PON – Stručni aktiv u 9h – 1. smjena - dvorana SIGET-radionica „Vještine dobre 

komunikacije“ 

10.12.  UTO – Stručni aktiv u 9h – 2. smjena - dvorana SIGET-radionica „Vještine dobre 

komunikacije“ 

13.12.  PET – Modul Zagreb (9-16h) 

16.12.  PON – MINI VIJEĆE –u 12.30h - SIGET 

17.12.  UTO – MINI VIJEĆE –u 12.30h - SIGET 

19.12.   ČET – Planiranje za 1.,2 i 3.mjesec – u 9.00h – jaslice (Krijesnice, Pčelice, Zmajevi, 

Žirafe,  Mravići, Zečići, Leptiri, Gumbići, Patuljci) – ALEJA (kristalna) 

19.12.   ČET – Planiranje za 1.,2 i 3.mjesec – u 12.30h – vrtić (ostale skupine) – ALEJA 

(kristalna) 
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SIJEČANJ 

20.01.   PON – Radni dogovor – jaslice u 12.30h -SIGET 

21.01.   UTO – Radni dogovor – vrtić u 12.30h – ALEJA 

24. 01.  PET – NOVI 1. MODUL (9-16h) 

31.01.   PET – Modul Zagreb (9-16h) 

 

VELJAČA 

03.02.  PON  – Radni dogovor – vrtić u 12.30h - SIGET 

04.02.   UTO – Radni dogovor – jaslice u 12.30h  - ALEJA 

10.02.  PON – Stručni aktiv u 9h – 1. smjena - dvorana SIGET-radionica „Vještine dobre 

komunikacije“ 

11.02.  UTO – Stručni aktiv u 9h – 2. smjena - dvorana SIGET-radionica „Vještine dobre 

komunikacije“ 

17.02.   PON – Radni dogovor – jaslice u 12.30h - ALEJA 

18.02.   UTO – Radni dogovor – vrtić u 12.30h – SIGET 

21.02.  PET – NOVI 2. MODUL (9-16h) 

25.02.   UTO – Mini odgojiteljsko vijeće u 12.30h - SIGET 

26.02.   SRI  – Mini odgojiteljsko vijeće u 12.30h - SIGET 

28.02.   PET – Modul Zagreb (9-16h) 

 

OŽUJAK 

02.03.   PON – Radni dogovor – vrtić u 12.30h - ALEJA 

03.03.   UTO – Radni dogovor – jaslice u 12.30h – SIGET 

03.03.  UTO – Večer rane pismenosti - JASLICE 

04.03.  SRI – Večer rane pismenosti – VRTIĆ 

16.03.   PON – Radni dogovor – jaslice u 12.30h - SIGET 

17.03.   UTO – Radni dogovor – vrtić u 12.30h - ALEJA 

19.03.  ČET – Roditeljski sastanak za Grad mladih U 16.30h – ALEJA 

20.03.  PET – NOVI 3. MODUL (9-16h) 

23.-27.03. -Grad mladih (redovni + Montessori) 

25.03.   SRI – Planiranje i valorizacija za 4., 5. i 6. mjesec - JASLICE  u 9h, VRTIĆ  u 12.30h 

27.03.   PET – Modul Zagreb (9-16h) 
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TRAVANJ 
06.04.   PON – Radni dogovor – jaslice u 12.30h - ALEJA 

07.04.   UTO – Radni dogovor – vrtić u 12.30h - SIGET 

20.04.   PON – Radni dogovor – jaslice u 12.30h - ALEJA 

21.04.   UTO – Radni dogovor – vrtić u 12.30h – SIGET 

22.04.  SRI – Projektni dan Eko škole 

24.04.  PET  - NOVI 4. MODUL 

27.04.  PON – Stručni aktiv u 9h – 1. smjena - dvorana SIGET-radionica „Vještine dobre 

komunikacije“ 

28.04.  UTO – Stručni aktiv u 9h – 2. smjena - dvorana SIGET-radionica „Vještine dobre 

komunikacije“ 

SVIBANJ 

04.05.   PON – Radni dogovor – jaslice u 12.30h - SIGET 

05.05.   UTO – Radni dogovor – vrtić u 12.30h – ALEJA 

18.05.   PON – Radni dogovor – vrtić u 12.30h - ALEJA 

19.05.   UTO – Radni dogovor – jaslice u 12.30h – SIGET 

29.05.  PET  - NOVI 5. MODUL (9-16h) 

Tijekom mjeseca - LIKOVNA KOLONIJA 

 

LIPANJ 

01.06.   PON – Radni dogovor – jaslice u 12.30h - ALEJA 

02.06.   UTO – Radni dogovor – vrtić u 12.30h - SIGET 

17.06.   SRI – Odgojiteljsko vijeće u 17h - SIGET 

 

SRPANJ 

/ 

 

KOLOVOZ 

27.08.  ČET  – Odgojiteljsko vijeće u 9h - SIGET 

27.08.  ČET – Roditeljski sastanak za novoprimljenu djecu U 16.30h -SIGE 
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DNEVNI RED ODGOJITELJSKIH VIJEĆA 

1.  25.09.2019. u 17h - 
ALEJA 
 

1. Godišnji plan i program za pedagošku godinu  
    2019.-20. 
2. Razno 

2.  16.12. MINI VIJEĆE u 
12.45h - SIGET 

1. Izvješće tijeka realizacije zadaća iz Godišnjeg  
     plana za protekli period  - svatko po 10 min 

• Ines Korlević (Krijesnice, Pčelice, Žirafe i 
Zmajevi) – 10 min 

• Željka Krvar (Zečići, Mravići , Kućice i Leptiri) 
Edith Lindel (Ptičice, Cipelići, Stonoge, Patkice 
i Iskrice)  

• Ana Leppee Mahić (Zvončići, Žabice, 
Tratinčice) 

• Jasminka Hranjec (Gumbići, Patuljci, 
Bubamare, Cvjetići) 

• Doris Benšek (Ježići, Sunce, Slonići, 
Suncokreti, Medvjedići) 

2. Dogovor za naredni period 
3. Razno 

17.12. MINI VIJEĆE u 
12.45h - SIGET 

1. Izvješće tijeka realizacije zadaća iz Godišnjeg  
     plana za protekli period  - svatko po 10 min 

• Ines Korlević (Krijesnice, Pčelice, Žirafe i 
Zmajevi)  

• Željka Krvar (Zečići, Mravići , Kućice i Leptiri)  

• Edith Lindel (Ptičice, Cipelići, Stonoge, Patkice 
i Iskrice)  

• Ana Leppee Mahić (Zvončići, Žabice, 
Tratinčice) 

• Jasminka Hranjec (Gumbići, Patuljci, 
Bubamare, Cvjetići) 

• Doris Benšek (Ježići, Sunce, Slonići, 
Suncokreti, Medvjedići) 

2. Dogovor za naredni period 
3. Razno 

3.  25.02. MINI VIJEĆE 
u 
12.45h -SIGET 

1. Postupanje u slučaju alergijskih reakcija – Davorka 
Jelačić 
2. Napredovanje u struci – Volija Modrić Bošnjak 
3. Razno 

26.02. MINI VIJEĆE 
u 
12.45h - SIGET 

1. Postupanje u slučaju alergijskih reakcija – Davorka 
Jelačić 
2. Napredovanja u struci  
3. Razno 

4.  17. 06.  u 17h - SIGET 1. Izvješće tijeka realizacije bitnih zadaća 

• Dajana Tafra (Krijesnice, Pčelice, Žirafe i 
Zmajevi  
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Zečići, Mravići , Kućice i Leptiri)  

• Tanja Slišković(Ptičice, Cipelići, Stonoge, 
Patkice i Iskrice, Zvončići, Žabice, Tratinčice) 

• Petra Šproh Pogačić (Gumbići, Patuljci, 
Bubamare, Cvjetići, Ježići, Sunce, Slonići, 
Suncokreti, Medvjedići) 

2. Vrednovanje odgojno obrazovnog rada D Siget 
3. Ljetna organizacija rada 
4. Razno 

5.  27.08. u 9h  - SIGET 1. Godišnje izvješće za pedag. Godinu 2019.-20. 
2. Organizacija rada za pedag. Godinu 2020.-2021. 
3. razno 
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CILJ:  

Unapređivanje kvalitete suradnje s roditeljima kroz razne oblike stručnog djelovanja, 
prihvaćanje roditelja kao suradnika i partnera u procjenjivanju uspješnosti rada s djecom 

 
 

BITNE ZADAĆE 

U ODNOSU 
NA DIJETE 

▪ Pomoć i podrška roditelju u izboru programa 
▪ Pomoć roditelju i djetetu u prilagodbi 
▪ Uključivanje roditelja i djeteta u odgojno-obrazovni proces 
▪ Podržavanje djeteta u zadovoljavanju općih i posebnih potreba 

kreativnim uključivanjem roditelja u cjeloviti odgojno – obrazovni 
proces 

U ODNOSU 
NA 
ODGOJITELJE 
I DRUGE 
RADNIKE 

▪ Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces u dogovoru s 
odgojiteljem 

▪ Podržavanje kvalitetne komunikacije 
▪ Pravovremeno reagiranje i konstruktivno rješavanje problema 

vezano uz odgoj djece 

▪ Uspostavljanje konstruktivnih oblika uključivanja roditelja u opću 
kvalitetu življenja u vrtiću kroz dvosmjernu suradnju 

U ODNOSU 
NA 
RODITELJE 

▪ Interakcija s roditeljima u svim etapama djelatnosti vrtića, od 
priprema do vrednovanja rezultata 

▪ Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces u dogovoru s 
odgojiteljem 

▪ Pravovremeno reagiranje i konstruktivno rješavanje problema 
vezano uz odgoj i obrazovanje djece 

KORACI: VRIJEME TRAJANJA: PROVODI: 

SVAKODNEVNA 
RAZMJENA INFORMACIJA 

Kontinuirano odgojitelj, te po 
potrebi stručni 
tim 

CILJANI INDIVIDUALNI RAZGOVORI 
ODGOJITELJA I RODITELJA 

kontinuirano, po  
potrebi 

odgojitelji, te po 
potrebi članovi 
stručni tim 

INDIVIDUALNI RAZGOVORI S 
ČLANOVIMA STRUČNOG TIMA 
I RAVNATELJICOM 

kontinuirano, po  
potrebi 

ravnateljica 
stručni tim 

RAZMJENA INFORMACIJA S 
RODITELJIMA – 
UPITNIKA, ANKETA.. 

svibanj, lipanj odgojitelji 
stručni tim 

RODITELJSKI SASTANCI I RADIONICE 
ZA RODITELJE PO SKUPINAMA 

4 puta godišnje po 
skupini 

odgojitelji 
stručni tim 

PLENARNI RODITELJSKI SASTANCI 
Roditeljski sastanak za novoprimljenu 
djecu 

 
kolovoz 
 

 
 
ravnateljica 

6.  SURADNJA S RODITELJIMA
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Priprema za školu 
Roditeljski sastanak za Grad mladih 

studeni 
listopad / veljača 

stručni tim 

KUTIĆI ZA RODITELJE Kontinuirano odgojitelji 
stručni tim 

MATERIJALI ZA RODITELJE prema potrebi ST 

KORIŠTENJE INFORMATIVNO – 
EDUKATIVNIH SADRŽAJA, 
PRIMJEDABA, PRIJEDLOGA I ŽELJA 
PUTEM KUTIJE ZA 
RODITELJE 

kontinuirano roditelj 

PRIKUPLJANJE PEDAGOŠKI 
NEOBLIKOVANOG 
MATERIJALA, PLODINA I 
PLODOVA 

kontinuirano, po potrebi Odgojitelj
i Roditelji 

INDIKATORI 
USPJEŠNOSTI 

▪ Upitnik i ankete za roditelje 
▪ Dokumentacije odgojitelja (uključenost roditelja u različite 

oblike suradnje) 

▪ Praćenje rada 
▪ Valorizacija ostvarenog 
▪ Kvalitativna i kvantitativna analiza dobivenih podataka kroz 

protokole i dokumentaciju sa grafičkim prikazima 
▪ Prikaz kreativnih ostvarenja djece 
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CILJ: 
Poticanje suradnje s vanjskim čimbenicima i njihovo uključivanje u odgojno – 

obrazovni proces radi prihvaćanja i uvažavanja osobnosti djeteta te obogaćivanja 
programa sadržajima iz kulture, sporta, stranog jezika i dr. 
Radio Antena provodi snimanja izjava djece za emisiju „Što veliki misle, mali govore“ 

 
BITNE ZADAĆE 

U ODNOSU NA 
DIJETE 

• Obilježavanje značajnih datuma prema kalendaru događanja i 
preporuci Ministarstva, Gradskog ureda i Savjetnica za predškolski 
odgoj 

▪ Obogaćivanje programa sadržajima iz kulture, sporta, stranih jezika i dr 
 

U ODNOSU 
NA 
ODGOJITELJE 
I DRUGE 
RADNIKE 

• Uključivanje djece i odgojitelja u različite aktivnosti s 
roditeljima i ostalim stručnjacima u okruženju vrtića šire  

• povezivanje s društvenom sredinom poticati emocionalno 
-socijalne odnose, koji će pridonositi razini razumijevanja i 
doživljavanja pedagoške prakse 

 
▪ Povezivanje sa stručnim i društvenim čimbenicima iz 

neposrednog okruženja i šire: 

o Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
o Agencija za odgoj i obrazovanje 
o Gradski ured za obrazovanje 
o Osnovna škola ”V. Holjevca” 
o Dom zdravlja “Novi Zagreb” – Siget, Avenija V. Holjevca 22 
o Dom zdravlja Siget, Trnsko, Remetinec 
o Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Mirogojska 16 
o Centar za socijalnu skrb - Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12 
o Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16 
o Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba 
o Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora “SUVAG”, Kneza Lj. 

Posavskog 10 
o Klinički bolnički centar “Rebro”, Kišpatićeva 12 
o Zavod za zaštitu djece s motornim smetnjama, Goljak 2 
o Specijalna bolnica za psihijatriju djece i mladeži, I. Kukuljevića 11 
o Klinički bolnički centar “Šalata“- Institut za mozak, Šalata 2-4, 

Zagreb 
o “Centar za ranu komunikaciju “ pri ERF-u, Kampus 

na Borongaju 

o Radio Antena 
o Udruga Jedro 
o Klinika za plućne bolesti „Jordanovac“ 
o Klinika za dječje plućne bolesti „Srebrnjak“ 
o Centar „Bistrići“ 
o Centar za neurorazvojnu integraciju refleksa– Aleksandar 

Karafiloski 

8.  SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA
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o Vrtići Grada Zagreba 
o DV Sopot  

U ODNOSU NA 
RODITELJE 

▪ Jačanje svijesti o važnosti poštivanja prava djeteta osobito u 
zadovoljavanju općih i posebnih potreba djece 
(informiranost, 
edukacija, sloboda izbora sadržaja i aktivnosti, korištenje 
prostora, sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu, 
prezentiranje prakse, razumijevanje i procijene ostvarenog, 
uključivanje vanjskih čimbenika, oblici pomoći, obogaćivanje 
programa, suradnja i podrška…) 

▪ Zajedničke aktivnosti s roditeljima u rješavanju i individualnih 
problema u svezi s razvojem djeteta 
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8.  SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

 

 

 
 
9..1. PROGRAM RADA RAVNATELJICE 
 
 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA 
 

• Uvođenje inovacija u odgojno obrazovni rad - Sustavni proces uključivanja učinkovitih 
i inovativnih rješenja 

• Praćenje i unapređivanje odgojno obrazovnog rada 

• Organizacija  stručnog usavršavanja stručnog  kadra (odgojitelja i stručnih suradnika) 

• Analiza ostvarenih rezultata rada-- Podizanje ukupne kompetencije, posebice 
samokritičnost i refleksivnost 

• Sudjelovanje u neposrednom odgojno – obrazovnom radu 

• Savjetodavni rad s odgojiteljima- specifičan način oblikovanja prostora –dostupnost 
aktivnosti i materijala, pružanje mogućnosti raznovrsnih interakcija između djece i 
odraslih 

• strukturiranje vremena 

• raspodjela uloga i stil komuniciranja s djecom  

• Slika o djetetu-prilagodba načina rada različitim razvojnim potrebama, sposobnostima 
i načinima učenja djeteta, djetetov slobodan izbor aktivnosti i sadržaja 

• Briga za odgojitelje pripravnike 

• Briga za studente 

• Održavanje pedagoških predavanja za odgojitelje i roditelje 

• Vrednovanje pedagoškog rada  

• Suradnja sa lokalnom zajednicom 

• Osigurati  ekipiranost kadra sukladnu standardima i posebnostima ustanove  

• Osigurati pravovremene zamjene za odsutne djelatnike 

• Osigurati trećeg odgojitelja za potrebe  sve tri  skupine u kojima se realizira program 
prema koncepciji M. Montessori,te u  sve  skupine  gdje je dijete sa težom teškoćom u 
razvoju. 

• Omogućiti djeci „engleskog programa“ slušanje izvornog govornika engleskog  jezika 

• Voditi brigu o zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju proračunskih 
sredstava u skladu sa  zakonima  i financijskim propisima (Zakon o predškolskom 
odgoju i obrazovanju, -Sufinanciranje programa  javnih potreba iz sredstava državnog 
proračuna- programi za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu“, Zakon o 
fiskalnoj odgovornosti, Zakon o javnoj nabavi, Programom javnih potreba u 
predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 
2019. i 2020. godinu. 

 
 
 
 
 

9. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RAD RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA
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BITNE ZADAĆE RADA RAVNATELJA 
 
 
CILJ: Stvaranje uvjeta za provedbu za stavranje otvorenog, razvojnog, humanistički i 
sukonstruktivistički orjentiranog kurikuluma 
 
 

 Br. Bitne zadaće 
 

 1. Humanizacija odgojno obrazovnog procesa i okruženja u kojem se odvija 
odgojno obrazovni rad. Sustavno praćenje i unapređivanje  kvalitete rada svih 
programa i svih zaposlenika. 

 2.  Intenziviranje programa unapređivanja putem projekata, posebnih programa i 
problemskog pristupa u nekim redovitim načinima i oblicima rada. 

 3. Poticati i razvijati suradničke odnose  među svim  sudionicima odgojno 
obrazovnog procesa s ciljem  stvaranja zajednice koja uči ,propituje i mijenja  
neposrednu praksu – podrška radu timova 

 4.  Stvaranje uvjeta za timsko planiranje, Individualno i grupno istraživanje prakse 

 5.  Osiguravanje razvojno poticajne sredine koja će djetetu  omogućiti bogatstvo , 
raznovrsnost, dostupnost,  primjenjivost i promišljenost materijala 

 6. Preuzimanje odgovornosti za stanje u svojoj odgojno- obrazovnoj praksi. 

 7. Osiguravanje uvjeta  za učenje i permanentno usavršavanje kroz promjenu 
vlastite prakse 

 8. Poticati kvalitetnu komunikaciju u timu, strukturiranje rasprave. Zajedničko 
promišljanje prakse 

 9. Podizati razinu osobne uključenosti svakog člana tima u stvaranje  „zajednice 
koja uči.“ Spremnost dijeljenja postignuća vlastite prakse sa drugim su 
stručnjacima kroz module SRC-a. 
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Rbr. OPERACIONALIZACIJA  VRIJEME NOSITELJI 

1. Pomoć pri planu rasporeda godišnjih 
sastanak, aktiva, odgojiteljskog 
vijeća…   

tijekom  rujna  ravnateljica, 
pedagoginja 

1a. Informiranje roditelja o projektima  
koji će se provoditi na nivou vrtića i 
svake odgojne skupine  
Podržavanje odgojitelja u 
dokumentiranju  
napredovanja djece kroz „razvojne 
mape“ 
- poticanje novih oblika suradnje sa 
roditeljima,  
 Praćenje realizacije  individualnog 
razgovora sa roditeljem svakog 
djeteta u skupini 

rujan, listopad 
 
 
 
 

tijekom godine 

ravnateljica  
stručni tim 
odgojitelji 

  2.  Osiguranje uvjeta za provedbu  
programa senzomotoričke 
integracije   
Osiguranje prostorno- poticajnih 
materijalnih uvjeta za provedbu 
programa kreativnih sadržaja 
 Stvaranje uvjeta za provođenje 
projekta „Eko – vrtić“.Pružanje 
materijalno tehničke podrške za 
provođenje projekata , „Say Hello to 
the World“ 
Osiguranje uvjeta za provođenje 
Montessori programa u objektu 
Siget 12 

tijekom godine 
 

rujan 
 
 

listopad 

 ravnateljica  
stručni tim 
odgojitelji koji rade 
u posebnim 
programima 
 

3. Upoznavanje svih dionika sa bitnim 
zadaćama Godišnjeg plana i 
programa za ovu pedagošku godinu  

rujan  ravnateljica, 
odgojitelji 
 stručni tim  
 

 4.. Poticanje formiranja timova 
Prepoznavanje vrijednosti i razvijanje 
timskog rada. Širenje pozitivne 
energije u kolektivu suradnja među 
timovima i motivacija  za više i bolje.. 

kolovoz, rujan, 
tijekom godine 

  
 stručni tim 
 odgojitelji 

 5.  Pomoć  i podrška u  rekonstruiranju i 
obogaćivanju  materijalne sredine 

tijekom godine ravnateljica, stručni 
tim, odgojitelji, 
domari, švelja 

 6. Podržavanje promjena u 
strategijama i načinima rada 

tijekom cijele 
godine 

ravnateljica 
stručni tim 
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odgojitelja i drugih stručnih radnika  
kroz  suradnju s stručnjacima s 
visokoškolskih ustanova i zavoda,  

 fakulteti, 
 

 7. Suradnja s Ministarstvom znanosti i 
obrazovanja ,Agencijom za odgoj i 
obrazovanje ,Gradskim uredom za 
obrazovanje, lokalnom zajednicom… 

 tijekom godine ravnateljica 

 8. Organizacija stručnih usavršavanja 
odgojitelja  

 tijekom godine ravnateljica, 
stručni tim 

9.  Primjena raznih instrumenata 
praćenja i valoriziranja odgojno 
obrazovnog procesa.  
Hospitiranje odgojitelja u odgojnim 
skupinama. 

tijekom godine ravnateljica 
stručni tim 
odgojitelji 

 

 
INDIKATORI  
USPJEŠNOSTI 

▪ ankete za roditelje, djecu ,zaposlene 
▪ liste praćenja za odgojitelje 
▪ liste praćenja za ostale zaposlenike 
▪ izjave roditelja , djece 
▪ izjave članova društvene zajednice 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9.2. PROGRAM RADA STRUČNE SURADNICE PEDAGOGINJE 
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Godišnji plan i program rada pedagoga temelji se na zadaćama 
Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Siget. Odgojno obrazovni 
rad će se odvijati u dva vrtićka objekata – Siget 12 (9 odgojnih 
skupina) i Aleja pomoraca 27 (16 odgojnih skupina) 

 
Prema Državnim pedagoškim standardima, osnovni ciljevi i zadaci 
rada stručnog suradnika – pedagoga bit će usmjereni na: 

o organizaciju, praćenje, istraživanje i unaprjeđivanje odgojno-
obrazovnog procesa 

o predlaganje inovacija i suvremenih metoda i oblika rada 
o sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa ustanove 
o jačanje stručne kompetencije odgojitelja, pomoć 

odgojiteljima u ostvarivanju Programa stručnog 
usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja, 
kao i pomoć pripravnicima –odgojiteljima 

o ostvarivanje suradnje i partnerstva dječjeg vrtića i 
roditelja, te ostvarivanje različitih oblika suradnje s 
roditeljima te rješavanju odgojno-obrazovnih 
problema 

o poticanje timskog rada u vrtiću između svih djelatnika 
o javno prezentiranje odgojno-obrazovnog rada vrtića 

 
Tablica 9.1.2. – prikaz zaduženja sati radnih sati pedagoga u pedagoškoj godini 
2016.-2017. 

 

 Tjedno 
zaduženje 

(sati) 

Dnevno 
zaduženje 

(sati) 

Neposredan 
rad 

25 5 

Ostali 
poslovi 

12,5 2,5 

Stanka 2,5 0,5 

Ukupno 40 8 

 
Zadaće rada pedagoga usmjerene su na rad s djecom, odgojiteljima, 

roditeljima, društvenim čimbenicima, ravnateljicom i stručnim timom. 
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PRIPREMA ZA OSTVARIVANJE PLANA I PROGRAMA vrijeme 
Izrada Godišnjeg plana i programa rujan 
Izrada Godišnjeg plana i programa rada pedagoga rujan 
Izrada plana i programa stručnog usavršavanja 
pedagoga 

tijekom godine 

Izrada Godišnjeg izvješća rada vrtića lipanj-kolovoz 
Izrada Godišnjeg izvješća rada pedagoga lipanj - kolovoz 
Pisanje dnevne realizacije tijekom godine 

 
U ODNOSU NA DIJETE VRIJEME 

NEPOSREDAN I POSREDAN RAD S DJECOM  

U suradnji s odgojiteljima i stručnim timom pratiti 
potrebe djece s posebnim potrebama i zajedničko 
rješavanjti probleme, ukoliko se pojave 

tijekom cijele godine 

Pedagoški uvid u odgojnu skupinu (djecu) tijekom godine 

Izgradnja pozitivnih stavova i vrijednosti kod djece 
- zbog izgradnje kvalitetnih odnosa s drugom 
djecom i odraslima (zajedništvo, poštovanje, 
tolerancija…) 

tijekom godine 

Praćenje i procjenjivanje aktualnih potreba djece tijekom godine 
Obogaćivanje uvjeta života djece u vrtiću tijekom godine 

Poslovi vezani uz upis djece u novu pedagošku godinu prema potrebi 
tijekom godine 

Uključivanje u rad u periodu adaptacije djece rujan i tijekom godine 

Praćenje djetetovog razvoja sa svrhom primjerenog 
odgojno- obrazovnog rada unutar odgojne ustanove 

prema potrebi – tijekom 
godine 

Uključivanje u neposredan rad s djecom po 
potrebi, po pozivu odgojitelja ili na osobnu 
inicijativu 

tijekom cijele godine 

Neposredno se uključivati u rad s djecom u 
složenijim aktivnostima, prema potrebi i želji 
djece/odgojitelja te u projekte skupina 

tijekom godine 

Sudjelovati u pripremi djece za polazak u školu tijekom godine 

 
NEPOSREDAN I POSREDAN RAD S ODGOJITELJIMA VRIJEME 

Praćenje, procjenjivanje i pomaganje odgojiteljima u 
unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa 

tijekom godine 

Motiviranje odgojitelja i uvođenje inovacija u rad s 
djecom 

tijekom godine 

Pomoć odgojiteljima u refleksiji odgojno-obrazovne 
prakse 

tijekom godine 

Promoviranje i demonstriranje suvremenih metodičkih i 
interakcijskih pristupa u odgojno obrazovnom radu 

tijekom godine 
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Usmjeravanje timskog rada odgojitelja u odnosu na 
ostvarivanje specifičnih programa aktivnosti i projekata s 
djecom, evaluiranju različitih oblika suradnje s roditeljima i 
dr. 

tijekom godine 

Planiranje komunikacijskih roditeljskih sastanaka sa 
stručnom temom 

tijekom godine 

Pomoć odgojiteljima u procjenjivanju potreba djece tijekom godine 

Pomoć odgojiteljima u pripremi vrtićkih dramskih 
predstava, igrokaza, estetskog uređenja vrtića te 
osmišljavanje zabavnih sadržaja na razini vrtića 

tijekom godine 

Podrška i pomoć odgojiteljima u interakcijama s 
roditeljima i obogaćivanje novim mogućnostima 

tijekom godine 

Pomoć u vođenju pedagoške dokumentacije tijekom godine 

Suradnja i pomoć u smislu sugeriranja pogodnih 
aktivnosti za poticaja razvoja djece, posebice djece s 
posebnim potrebama 

tijekom godine 

Poticanje stručnog usavršavanja kao i poticanje 
samorazvoja odgojitelja kroz različite oblike konzultacija, 
savjetovanja itd. 

tijekom godine 

Pomoć odgojiteljima u izboru primjerenih poticaja i 
materijalne sredine, bogate i stimulativne za dijete 

tijekom godine 

Pomoć odgojiteljima u radu na odabranim projektima 
skupina i na razini vrtića (osmišljavanje poticaja, izbor 
sadržaja, provođenje aktivnosti, evaluacija postignutog) 

tijekom godine 

Poticanje odgojitelja na korištenje različitih vrsta oblika 
suradnje s roditeljima 

tijekom godine 

Pomoć odgojiteljima - pripravnicima u radu tijekom godine 

Praćenje pedagoške dokumentacije odgojitelja 
pripravnika da bi se utvrdilo koliko je ona u funkciji stvarnog 
planiranja 

tijekom godine 

Pomoć u osmišljavanju i estetskom uređenju vrtića za 
blagdane i svečanosti 

tijekom godine 

Prisustvovanje na timovima odgojitelja tijekom godine 

Pratiti prostorno uređenje soba dnevnog boravka (prema 
interesima i željama djece) 

tijekom godine 

Sudjelovanje u odabiru i realizaciji tema na Odgojiteljskim 
vijećima 

tijekom godine 

Pregled pedagoške dokumentacije odgojnih skupina tijekom godine 

Vršiti zajedničke analize i savjetovanja u vezi pedagoške 
dokumentacije 

tijekom godine 

Procjene pojedinih dijelova odgojno-obrazovnog procesa tijekom godine 

Vođenje bilješki o prilagodbi djece na vrtić tijekom godine 

Vođenje bilješki o djeci s posebnim potrebama tijekom godine 
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Vođenje osobne pedagoške dokumentacije ( dnevni, tjedni 
i godišnji planovi rada) 

tijekom godine 

Izrada godišnje programa rada te izvješća o realizaciji 
istog 

tijekom godine 

Izrada prigodnih tekstova, letaka, anketa i obrazaca tijekom godine 

Suradnja, praćenje i podrška u provođenju kolegijalnog 
opažanja među odgojiteljima (unutar i izvan vrtića) 

tijekom godine 

 
 

U ODNOSU NA RODITELJE VRIJEME 

Provođenje inicijalnih razgovora s roditeljima 
novoupisane djece 

svibanj – lipanj 
po potrebi tijekom godine 

Izrada instrumenata za prikupljanje podataka od 
roditelja (upitnici, ankete…) 

tijekom godine 

Priprema, provođenje i evaluiranje različitih oblika 
suradnje s roditeljima 

tijekom godine 

Individualni savjetodavni rad s roditeljima tijekom godine 

Provođenje edukativnih aktivnosti za roditelje tijekom godine 

Priprema i provođenje aktivnosti uključivanja roditelja u 
odgojno-obrazovni proces (s ciljem poboljšanja uvjeta 
rada vrtića) 

tijekom godine 

Pomoć u prevladavanu adaptacijskih problema i 
uključivanje u odgojno-obrazovni proces u dogovoru s 
odgojiteljem 

tijekom godine 

Podizanje kvalitete komunikacije odgojitelja s 
roditeljima 

tijekom godine 

Informiranje, savjetovanje i komunikacija s roditeljima 
putem: individualnih razgovora, grupnih razgovora, 
roditeljskih sastanaka, kutića za roditelje i drugih oblika 

tijekom godine 
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U ODNOSU NA STRUČNI TIM I RAVNATELJICU 
(ravnateljica, psiholog,logopedinja zdravstvena 
voditeljica) 

VRIJEME 

Organizacija i provođenje internih stručnih usavršavanja tijekom godine 

Rad na pripremama plana i programa vrtića tijekom godine 

Rad na praćenju i vrednovanju rezultata rada vrtića tijekom godine 

Suradnja u osmišljavanju različitih aktivnosti vrtića i 
okruženja s kulturnim i stručnim djelatnicima 

tijekom godine 

Zajednički rad na planiranju, programiranju, organizaciji, 
realizaciji i valorizaciji programskih sadržaja u vrtiću 

tijekom godine 

Suradnja na organizaciji izvedbenih programa tijekom godine 

Suradnja na prezentaciji rada vrtića u javnosti tijekom godine 

Zajedničko planiranje i programiranje Odgojiteljskih 
vijeća, stručnih grupa i radionica 

tijekom godine 

Suradnja u organizaciji akcija, proslava, izleta ... tijekom godine 

Nabavka didaktičkog materijala tijekom godine 

Zajedničko rješavanje odgojno – obrazovne problematike tijekom godine 

 

 

SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA VRIJEME 

Povezivanje sa stručnim i društvenim čimbenicima iz 
neposrednog okruženja vrtića i šire 

tijekom godine 

Izvješćivanje i prezentiranje dostignuća vrtića tijekom godine 

Suradnja sa svim društvenim čimbenicima koji su 
predviđeni godišnjim planom i programom (Dan vrtića, 
obilježavanje prigodnih datuma, završne priredbe i 
ostale prigode planirane godišnjim programom vrtića) 

tijekom godine 

 

 

stručno usavršavanje VRIJEME 

praćenje stručne literature i periodike tijekom godine 

praćenje eventualnih promjena u zakonskoj regulativi tijekom godine 

upoznavanje s inovacijama i dostignućima 
drugih predškolskih ustanova 

tijekom godine 

sudjelovanje u organizaciji pojedinih oblika stručnog 
usavršavanja 

tijekom godine 

prisustvovanje oblicima stručnog usavršavanja 
organiziranih u vrtiću 

tijekom godine 

pružanje pomoći u pripremi radionica za roditelje tijekom godine 

pružanje sugestija pri izboru stručne literature i periodike 
te izrade plana individualnog stručnog usavršavanja 

tijekom godine 

realizacija stručnih tema na odgojiteljskim vijećima tijekom godine 

informiranje odgojitelja o stručnim usavršavanjima tijekom godine 
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Upućivanje odgojitelja na stručnu literaturu tijekom godine 

Informiranje odgojitelja-pripravnika o stručnim 
usavršavanjima 

tijekom godine 

Izrada, provođenje i vrednovanje Programa stažiranja 
odgojitelja-pripravnika 

tijekom godine 

Praćenje stručne i znanstvene literature te pedagoške 
periodike 

tijekom godine 

Sudjelovanje na stručno-znanstvenim skupovima tijekom godine 

Sudjelovanje u oblicima stručnog usavršavanja 
organiziranim od strane Agencije za odgoj i obrazovanje 

tijekom godine 

OSTALI POSLOVI VRIJEME 

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa i Godišnjeg 
izvješća vrtića  
 

tijekom godine 

Organizacija, koordinator i moderator Stručno razvojnog centra 
za rano učenje engleskog jezika Dječjeg vrtića Siget 

- Zagreb – 12 modula 
 

Tijekom pedagoške 
godine 

Ciklus: 2019.-2020. 

Organizacija, koordinator i moderator Stručno razvojnog centra 
za rano učenje engleskog jezika Dječjeg vrtića Siget 

- Zadar – 10 modula 
 

Tijekom pedagoške 
godine 

Ciklus: 2019. 

Koordinator Eko škole Tijekom godine 

Koordinator projekta Say hello to the world Listopad - lipanj 

Održavanje Web stranice 
 

tijekom godine 

Izrada edukativnih materijala za roditelje (osobno, 
kutiće za roditelje…) 
 

tijekom godine 

Poslovi i zadaci po nalogu ravnatelja 

 

tijekom godine 
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9.3. PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA 
  
  
9.3.1. Prikaz zaduženja radnih sati psihologa u ped.god. 2019-20. 
 

 Godišnje 
zaduženje 
(sati) 

Tjedno 
zaduženje 
(sati) 

Dnevno 
zaduženje 
(sati) 

Godišnji 
odmor 

Planiranja 
satnica 

Neposredni 
rad 

1245 25 5 

33 dana 
264 sati 

1,728 sati 
Ostali 
poslovi 

622,5 12,5 2,5 

Stanka 124,5 2,5 0,5 

Ukupno 1,992 40 8 

 
 
9.2.3. Tablica razrade satnice psihologa za ped.god. 2019-20. u odnosu na neposredni rad i ostale 
poslove 

  Godišnje zaduženje 
(sati) 

Dnevno zaduženje 
(sati) 

Neposredni rad 

U odnosu na dijete 765 3,5 

U odnosu na roditelje 216 1 

U odnosu na 
odgojitelje 

108 0,5 

Ostali poslovi 540 2,5 

Stanka 108 0,5 

Ukupno 1,728 8 

 
 
 
CILJEVI: 

1. Nastavak rada na Stručno – razvojnom centru za rano usvajanje engleskog jezika 
2. Uvođenje pojačanog rada na predmatematičkim vještinama u skupini s potencijalno 

darovitom djecom – Iskrice – obogaćivanje programa sa matematikom Abacus 
Soroban 

3. Identifikacija potencijalno darovite djece – nastavak rada na Upitniku za roditelje 
4. Unapređivanje kvalitete suradnje s roditeljima kroz razne oblike stručnog djelovanja 
5. Provođenje radionica za zaposlenike na temu uspješne komunikacije 
6. Praćenje i procjena zadovoljenja osnovnih potreba djece: boravak na zraku i dnevni 

odmor djece u skladu s zadaćama iz Godišnjeg plana 
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U ODNOSU NA DIJETE 

   

Praćenje 
prilagodbe 

Obavljanje Inicijalnih razgovora u svrhu 
dobivanja uvida u razvojni status djeteta 

svibanj – lipanj 
tijekom godine 

Praćenje prilagodbe novoupisane djece kroz 
boravak u grupi i individualne razgovore s 
odgojiteljima 

rujan - lipanj 

   

Rad s djecom 
rane i 
predškolske dobi 

Praćenje razvojnog statusa sve djece 
upisane u vrtić  (razvojne liste, testiranja, 
praćenje u skupini) 

rujan - studeni 

Testiranje djece psihološkim testovima po 
ukazanoj potrebi (temeljem razvojnih listi, 
promatranja u skupini, indikacije 
odgojitelja) 

rujan - lipanj 
Praćenje i promatranje u skupini, razmjena 
informacija s odgojiteljem i roditeljem o 
djetetu 

Individualni rad (moderiranje neprikladnih 
oblika ponašanja, uvježbavanje socijalnih 
vještina i drugo) 

   

Darovita i 
potencijalno 
darovita djeca 

Identifikacija potencijalno darovite djece 
kroz provedbu psihodijagnostičkih testova i 
opservacije djeteta 

tijekom godine 
Osmišljavanje i provođenje programa 
prilagođenom posebnim potrebama i 
sposobnostima darovitog djeteta 

Provođenje tjednih radionica za razvijanje 
predmatematičkih vještina u skupini Iskrice 
 
Provođenje Abacus soroban radionica 

listopad - svibanj 

Uključivanje djeteta u Program rada sa 
darovitom i potencijalno darovitom 
djecom u Dječjem vrtiću „Siget“ 

tijekom godine Organizacija i povezivanje s vanjskim 
ustanovama zbog obogaćivanja programa 
(npr. robotika, Noć biologije, Tjedan mozga, 
Tehnički muzej, razne udruge) 

   

Djeca s TUR i PP 
Praćenje pedagoške opservacije za 

novoupisanu djecu – praćenje prilagodbe 

novoupisane djece s teškoćama u razvoju 

rujan - studeni 
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Otkrivanje, praćenje i procjenjivanje 
razvojnih potreba djeteta s posebnim 
potrebama 

tijekom godine 

Osmišljanje i provođenje različitih programa 
za neposredni rad s djetetom s posebnim 
potrebama; individualni rad s djetetom 

Pisanje, provođenje i evaluacija 
Individualnih odgojno – obrazovnih 
planova i programa za djecu s posebnim 
potrebama i teškoćama u razvoju 

Upućivanje djeteta na specijalističke obrade 
i tretman u vanjske institucije 

Praćenje rada u skupinama za djecu s 
posebnim potrebama i teškoćama u 
razvoju, evaluacija rada i postignuća, 
intervencije 

Organizacija rada dodatnih odgojitelja – 
radno vrijeme, izrada Individualiziranih 
odgojno – obrazovnih planova (IOOP-a), 
tjedno, mjesečno i tromjesečno planiranje, 
evaluacija IOOP-a 

   

Procjena 
spremnosti djece 
školskih 
obveznika 

Ispitivanje spremnosti za školu djece 
školskih obveznika kroz različite 
psihodijagnostičke 
testove 

Tijekom godine Razvijanje i osnaživanje kompetencije 
djeteta (znanja, sposobnosti, vještina i 
stavova) u godini prije polaska u školu 

Izrada Planova za dodatni rad s djecom 
školskim obveznicima 

   
 
 

U ODNOSU NA RODITELJE 

   

Praćenje 
prilagodbe  

Edukacija roditelja o periodu prilagodbe 
djeteta 

svibanj – rujan 

Pružanje podrške roditeljima u periodu 
prilagodbe 

rujan – listopad 

Organizacija roditeljskog sastanka na temu 
„Prilagodba djeteta na vrtić“ 

kolovoz – rujan 

Upućivanje roditelja na stručnu literaturu tijekom godine 

   

Rad s djecom 
rane i 
predškolske dobi 

Razmjena informacija o djetetu 
tijekom godine Individualni savjetodavni i edukativni 

razgovori s roditeljima 
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Davanje pisanih uputa i materijala 
roditeljima za rad s djetetom kod kuće 

Upućivanje na obradu u vanjske institucije 

Tematski roditeljski sastanci i radionice za 
roditelje 

   

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 
Uključivanje roditelja u rad Programa rada s 
darovitom i potencijalno darovitom djecom 

Upućivanje na vanjsku obradu u 
specijalizirane centre za rad s darovitom 
djecom 

   

Djeca s TUR i PP 

Upućivanje roditelja u pojedine segmente 
djetetova razvoja, pružanje savjeta u svezi 
djetetovih razvojnih potreba i teškoća i 
primjeni odgovarajućih psihologijskih 
postupaka 

tijekom godine 

Individualizirani razgovori s roditeljima čija 
su djeca na Pedagoškoj opservaciji 

Upoznavanje i uključivanje roditelja u 
formiranje Individualiziranog odgojno 
obrazovnog programa 

Savjetodavni i edukativni rad s roditeljima 

Individualni razgovori s roditeljima  

–izvješće o postignućima djeteta - prema 
potrebi 

Izrada edukativnih materijala i letaka o 
novijim spoznajama o djetetovom razvoju i 
odgojnim postupcima 

   

Procjena 
spremnosti djece 
školskih 
obveznika 

Upoznavanje roditelja o razvojnim 
karakteristikama i rezultatima testiranja 
spremnosti za školu 

tijekom godine 

Edukativni rad s roditeljima 

Organizacija i vođenje roditeljskog sastanka 
na temu „Spremnost za školu“ 

studeni 2019. 

Pisane upute i materijali za rad kod kuće tijekom godine 
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U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

  

Odgojiteljska vijeća 

rujan 2019. 
prosinac 2019. 
veljača 2020. 
lipanj 2020. 
kolovoz 2020. 

  

Planiranja 

rujan 2019. 
prosinac 2019. 
ožujak 2020. 
lipanj 2020. 

  

Radni dogovori Tijekom godine 

  

Praćenje 
prilagodbe 

Upoznavanje odgojitelja s razvojnim 
karakteristikama svakog novoupisanog 
djeteta 

kolovoz - rujan 

Podjela Lista za praćenje prilagodbe kolovoz – rujan 

Savjetovanje o specifičnostima prilagodbe 

tijekom godine Upućivanje na stručnu literaturu 

Refleksija o tijeku prilagodbe 
Upoznavanje odgojitelja s razvojnim 
karakteristikama svakog novoupisanog 
djeteta 

kolovoz - rujan 

   

Rad s djecom 
rane i 
predškolske dobi 

Suradnja u praćenju razvojnog statusa 
djeteta – ispunjavanje razvojnih listi 

Rujan - studeni 

Tromjesečna planiranja s odgojiteljima, s 
naglaskom na planiranje razvojnih zadaća za 
skupinu i individualizirano za dijete 

tijekom godine 
Savjetovanje odgojitelja za rad s djecom s 
neprikladnim obrascima ponašanja 

Mjesečni radni dogovori – razmjena  
informacija o djetetu, individualizirano 
planiranje 

   

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 
osobnosti darovite djece 

tijekom godine 

Suradnja u identifikaciji darovite djece 

Organizacija edukacija u specijaliziranim 
ustanovama za rad s darovitom djecom 
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Provođenje Programa rada s darovitom i 
potencijalno darovitom djecom u vrtiću 

Izrada Individualiziranih odgojno – 
obrazovnih planova rada 

   

Djeca s TUR i PP 

Edukacija u individualnom pristupu djeci s 
posebnim potrebama te praćenje 
provođenja odgovarajućeg tretmana u 
radu s djecom tijekom godine 
Naputak za individualni rad odgajatelja s 
djetetom s teškoćama u razvoju i posebnim 
potrebama 

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 

Uvođenje i razrada plana rada dodatnog 
odgojitelja ili osobnog pomagača 

   

Procjena 
spremnosti djece 
školskih 
obveznika 

Upoznavanje odgojitelja s rezultatima 
testiranja spremnosti za školu 

tijekom godine Davanje naputaka za rad s djecom 

Izrada materijala za dodatni rad s djecom 
predškolskim obveznicima 

   
 
 

STRUČNI TIM I RAVNATELJ 

  

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 

  

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 

tijekom godine 
Sastanci stručnog tima 

Sastanci Komisije za upis 
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Pisanje Zapisnika sa sastanka stručnog tima i 
ravnatelja 

Vođenje Dosjea djeteta sa teškoćama u 
razvoju i posebnim potrebama 

Valorizacija i izvješćivanje o rezultatima 
rada vrtića 

Sudjelovanje u radu Stručno – razvojnog 
centra za rano učenje engleskog jezika – 
održavanje radionica i predavanja 

   
 
 

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 

  

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 

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 

centar za autizam 

proventus – centar za psihoterapiju i 
edukaciju 

centar za poticanje darovitosti djeteta - 
bistrić 

udruge za rad s darovitom djecom – vjetar u 
leđa 

   

Suradnja s 
lokalnom 
zajednicom 

dom zdravlja zagreb – siget 

tijekom godine 

osnovna škola v. holjevca 

osnovna škola sveta klara 

dječji vrtići na području n. zagreba 

gradska četvrt novi zagreb - zapad 

ured za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom 

centar za socijalnu skrb 

suradnja s nakladnicima dječjih izdanja 
knjiga 

Regoč d.o.o. 

Udruga Down sindrom Zagreb 
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Suradnja sa 
vanjskim 
institucijama 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

tijekom godine 

Hrvatska psihološka komora 

Hrvatsko psihološko društvo 

Centar za socijalnu skrb 

Učiteljski fakultet 

   

Gradski ured za 
obrazovanje 

Ispunjavanje tablica 

tijekom godine 

Zbirni podaci ped.god. 

Podaci o slobodnim mjestima 

Analiza 0-tog upisa 

Plan upisa za ped.god. 

Analiza upisa 

Analiza dodatnih odgojitelja 

Analiza djece s posebnim potrebama 

Odlazak na konzultacije, aktualna 
problematika 

Vođenje e-Matice 

   

Ministarstvo 
znanosti i 
obrazovanja  

Programi javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju za pedagošku godinu 
2019.-2020. 

tijekom godine Ažuruiranje podataka u elektroničkom 
zapisniku MZO 

Odlazak na konzultacije, aktualna 
problematika 

   
 

INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

  

Sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja, 
organiziranim od strane Ministarstva prosvjete i športa, 
Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradskog ureda za odgoj i 
obrazovanja, 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 

tijekom godine 

  

Edukacije i predavanja u organizaciji specijaliziranih ustanova i 
udruga 

tijekom godine 
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OSTALI POSLOVI 

  

Izrada i vođenje propisane dokumentacije i evidencije o djeci 
unutar vrtića 

tijekom godine 

  

Vođenje e-Matice upisane djece u dječji vrtić kao i prilikom 
Upisa 

tijekom godine 

  

Sudjelovanje u dokumentiranju i analiziranju pojedinih 
segmenata odgojno - obrazovnog procesa 

tijekom godine 

  

Nabava didaktike i psihodijagnostičkih sredstava tijekom godine 

  

Razvijanje timskog pristupa i jačanje svih zaposlenih u svim 
segmentima odgojno-obrazovnog procesa 

tijekom godine 

  

Vođenje predavanja i radionica na modulima Stručno razvojnog 
centra za engleski jezik 

tijekom godine 
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9.4. PROGRAM RADA STRUČNE SURADNICE LOGOPEDINJE 
 ( rad na pola radnog vremena zbog djeteta s teškoćama u razvoju ) 
  
Radno vrijeme logopeda se prema potrebama i dogovoru s roditeljima odvija u jutarnjim 
terminima od 7,30 ujutro te u poslijepodnevnim satima a u okviru radnog vremena vrtića koje je 
do 18 sati. 
 
Dnevna razrada satnice stručnog suradnika  logopeda 
 

Neposredni rad logopeda  

• Dijete  

• Roditelj 

• Odgojitelj  
 

   3,5 sati 

• 2,5 sata 

• 0,50  sati 

• 0,50 sati 

Ostali poslovi   0,5 sati 

Ukupno:     4 sata 

 
Ciljevi  : 

•  U odnosu na dijete  : Osiguravanje optimalnih uvjeta za cjelovit razvoj djece , posebno 
djece s komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama te praćenje i procjena 
zadovoljavanja osnovnih potreba djece – boravak na zraku i  dnevni odmor 

• U odnosu na odgojitelje : kompetentni odgojitelji usmjereni na unapređivanje odgojno-
obrazovne prakse u suradnji s članovima stručnog tima i roditeljima 

• U odnosu na roditelje : unapređivanje kvalitete suradnje s roditeljima kroz razne oblike 
stručnog djelovanja, prihvaćanje roditelja kao suradnika i partnera u procjenjivanju 
uspješnosti rada s djecom 

• U odnosu na stručni tim :  međusobna podrška, usklađeno djelovanje i interdisciplinarno 
unapređivanje i integrirani pristup promjenama u praksi 

• U odnosu na društvo :  utjecaj na prihvaćanje i uvažavanje stavova o djetetu kao 
značajnom subjektu razvoja društva 

 

Bitne zadaće 
 

U odnosu na dijete  

• Prevencija jezično-govornih teškoća od najranije dobi 

• Planiranje i priprema rada s djecom 

• Procjena komunikacijskog i jezično-govornog statusa djece 

• Provedba logopedskih vježbi u vrtiću s  djecom s 
odstupanjima u jezično-govornom razvoju 

• Pisanje mišljenja o komunikacijskom i jezično-govornom 
statusu djeteta 

• Izrada i praćenje provedbe individualiziranih odgojno-
obrazovnih programa  za djecu s posebnim potrebama 

• Vođenje dokumentacije o djeci 

• Upućivanje djece na specijalističke obrade i / ili  logopedske 
vježbe  u vanjske institucija ( po potrebi ) 
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• Praćenje i procjena zadovoljavanja osnovnih potreba djece – 
boravak na zraku i dnevni odmor  

U odnosu na 
odgojitelje 

• Razmjena informacija o komunikacijskom i jezično-
govornom statusu djece i funkcioniranju djece u odgojno –
obrazovnoj skupini 

• Informiranje odgojitelja o uključivanju djece iz odgojno-
obrazovne skupine u logopedske vježbe i napretku djece 
tijekom vježbi 

• Savjetovanje i edukacija odgojitelja s ciljem jačanja njihovih 
stručnih kompetencija u prepoznavanju djece s 
komunikacijskim i  jezično-govornim teškoćama 

• Sudjelovanje na radnim sastancima, timskim planiranjima i 
refleksijama odgojitelja  

• Provedba individualnih razgovora s odgojiteljima s ciljem 
pružanja primjerene podrške djeci s posebnim potrebama  

• Sudjelovanje na internim stručnim aktivima i odgojiteljskim 
vijećima  

• Upućivanje odgojitelja na stručnu literaturu s ciljem 
usvajanja znanja o djeci s posebnim potrebama  

• Suradnja s odgojiteljima u izradi individualiziranih odgojno-
obrazovnih programa za djecu s posebnim potrebama  

• Vođenje dokumentacije o svim vrstama suradnje s 
odgojiteljima 

U odnosu na 
roditelje 

• Provedba inicijalnih razgovora s roditeljima djece prijavljene 
za upis u vrtić 

• Sudjelovanje na roditeljskim sastancima 

• Prikupljanje anamnestičkih podataka o djeci i ostalim 
članovima obitelji 

• Provedba individualnih razgovora s roditeljima s ciljem 
informiranja roditelja o komunikacijskom i jezično-govornom 
statusu djeteta i savjetovanja o načinima poticaja istog  

• Provedba oglednih satova s roditeljima s ciljem upoznavanja 
roditelja s korištenjem metoda u logopedskim vježbama i 
savjetovanja o pružanju podrške djetetu kod kuće 

• Edukacija roditelja ( individulna ili skupna ) o 
komunikacijskom i jezično-govornom razvoju djeteta, 
metodama logopedskih vježbi u vrtiću, načinima poticanja 
razvoja kod kuće, vrstama i oblicima teškoća u razvoju, 
važnost pravovremenog uključivanja u logopedske vježbe i 
posljedicama zanemarivanja uočenih teškoća na cjelokupni 
razvoj djeteta 

• Izrada kratkih uputa, letaka ili brošura za poticanje 
komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u svkodnevnim 
obiteljskim situacijama 

• Upućivanje roditelja na dijagnostičke postupke i logopedski 
tretman izvan vrtića ( po potrebi ) 
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• Vođenje dokumentacije o svim vrstama suradnje s 
roditeljima 

U odnosu na stručni 
tim  

• Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada 
ustanove 

• Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća ustanove 

• Sudjelovanje u cjelokupnom procesu upisa nove djece u vrtić 

• Informiranje članova stručnog tima o djeci s uočenim 
teškoćama u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju 

• Izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za 
djecu s posebnim potrebama u suradnji s odgojiteljima i 
članovima stručnog tima 

• Suradnja s članovima stručnog tima u pružanju podrške djeci 
s posebnim potrebama , praćenju rada i stručnoj podršci 
dodatnim odgojiteljima te u razmjeni informacija dobivenih 
opažanjem djece u odgojno-obrazovnim skupinama  

• Suradnja s članovima stručnog tima u planiranju rada s 
djecom s posebnim potrebama , praćenju njihovog napretka 
i razvoja te informiranje roditelja o uočenim odstupanjima , 
načinima uključivanja u dijagnostičke postupke i tretmane 
izvan vrtića 

• Sudjelovanje na sastancima stručnog tima 

U odnosu na 
društvo  

• Suradnja sa stručnim i društvenim čimbenicima iz 
neposrednog okruženja i šire 

• Suradnja s lokalnom zajednicom 

• Suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje 

• Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike 
Hrvatske i Agencijom za odgoj i obrazovanje 

• Suradnja s Edukacijsko- rehabilitacijskim fakultetom – 
provedba studentske prakse i projekata  

• Suradnja s Volonterskim centrom Zagreb 

• Suradnja s članovima stručnih službi iz osnovnih škola u 
gradskoj četvrti s ciljem kvalitetnog prijenosa informacija o 
djeci školskim obveznicima 

• Suradnja s pedijatrima u gradskoj četvrti zbog potreba za 
upućivanjem djece na dijagnostiku u specijalizirane ustanove 
i institucije 

• Suradnja sa sustručnjacima iz specijaliziranih ustanova i 
institucija u kojima se obavlja dijagnostika i tretman djece s 
komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama 

• Suradnja s logopedima drugih dječjih vrtića 

• Suradnja s Centrom za socijalnu skrb vezano uz postupke 
jedinstvenog tijela vještačenja i ostvarivanja prava roditelja 
djece s posebnim potrebama  

• Promicanje stručnog,znanstvenog ili praktičnog rada iz 
područja logopedije 

• Stručno usavršavanje u specijalističkim ustanovama i 
praćenje stručene literature 
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• Vođenje Podružnice Hrvatskog logopedskog društva Grada 
Zagreba , Zagrebačke i Karlovačke županije (2017 /2018 do 
2020/21 ) 

• Vođenje dokumentacije o stručnom usavršavanju 
 

 
 
 

 
PLANIRANI POSLOVI LOGOPEDA: 
 

 
VRIJEME 
REALIZACIJE: 

Inicijalni intervju s roditeljima i djecom svibanj i po 
potrebi 

Pomoć roditeljima u izboru programa za dijete po potrebi 

Roditeljski sastanci za roditelje novoupisane djece kolovoz 

Praćenje prilagodbe novoupisane djece rujan i po potrebi 

Planiranje i priprema rada s djecom 
▪ planiranje i priprema procesa probira djece na odstupanja u 

jezično-govornom i komunikacijskom razvoju 
▪ planiranje i priprema materijala i postupaka za procjenu 

djece izdvojenu probirom 
▪ planiranje i priprema termina, metoda, tehnika i 

instrumentarija za provođenje logopedskih vježbi u vrtiću s 
djecom kod koje su uočena odstupanja u jezično-govornom 
i komunikacijskom razvoju 

po potrebi 

Identifikacija djece s posebnim potrebama: 
▪ uvidom u medicinsku dokumentaciju 
▪ opažanjem djeteta (od strane članova stručnog tima) na 

inicijalnom intervjuu za upis u vrtić 
▪ međusobnom suradnjom stručnog tima i odgojitelja 
▪ individualnim praćenjem i testiranjem djeteta temeljem 

indikacija dobivenih opažanjem djeteta u skupini i temeljem 
poticaja odgojitelja i/ili roditelja     

▪ probirom djece u odgojno-obrazovnim skupinama                  

kontinuirano 
 
 

Vođenje registra djece s posebnim potrebama i otvaranje 
individualnih dosjea djece s posebnim potrebama 

rujan, po potrebi 

Sudjelovanje u izradi individualiziranih odgojno-obrazovnih 
programa za djecu s posebnim potrebama 

listopad, siječanj, 
svibanj 

Prikupljanje podataka o djetetu važnih za utvrđivanje jezično-
govornog  i komunikacijskog statusa 

kontinuirano 

Procjena komunikacijskogi jezično-govornog statusa djece i 
prevencija teškoća: 

▪ praćenjem komunikacijskog i jezično-govornog razvoja 
djece (osobito u djece s faktorima rizika) 

▪ probirnim ispitivanjem djece s ciljem uočavanja odstupanja 
u  komunikaciji i jezično-govornom razvoju - razumijevanju i 
proizvodnji jezika, izgovoru, tečnosti, kvaliteti glasa, 

kontinuirano 
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vještinama socijalne komunikacije, vještinama 
grafomotorike i predvještinama čitanja, pisanja i računanja 

Dijagnostika teškoća: 
▪ primjenom logopedskih metoda, tehnika i instrumentarija u 

cilju utvrđivanja komunikacijskog i jezično-govornog 
statusa djece 

kontinuirano 

Provedba logopedskih vježbi u vrtiću s djecom s odstupanjima u 

jezično-govornom razvoju  

studeni - travanj 
 

Praćenje djece s komunikacijskim i  jezično-govornim teškoćama u 
skupini 

kontinuirano 

Sudjelovanje u radnim dogovorima, timskim refleksijama i 
planiranjima vezano uz unapređivanje odgojno obrazovnog rada u 
skupinama 

kontinuirano 

Podrška i pomoć odgojiteljima u suradnji s drugim članovima 
stručnog tima 

kontinuirano 

Savjetovanje i edukacija roditelja te konzultativni rad  
▪ individualni razgovori, ogledni satovi logopedskih vježbi, 

roditeljski sastanci, letci, stručni tekstovi u kutićima za 
roditelje i na web stranici vrtića 

kontinuirano 

Informiranje roditelja, odgojitelja i članova stručnog tima o 
napredovanju djeteta uključenog u praćenje i poticanje jezično-
govornih i komunikacijskih  vještina i u logopedski tretman 

kontinuirano 

Pisanje mišljenja za djecu s komunikacijskim i jezično-govornim 
teškoćama 

po potrebi 

Sudjelovanje u organizaciji rada dodatnih odgojitelja za djecu s 
posebnim potrebama u skupini (suradnjom s roditeljima i 
Gradskim uredom za obrazovanje) 

lipanj - rujan,  
po potrebi 

Praćenje rada i stručna podrška dodatnim odgojiteljima, te 
razmjena informacija dobivenih praćenjem djeteta u skupini 

kontinuirano  
 

Suradnja s društvenim čimbenicima: 
▪ Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora „Suvag“ 
▪ Klinika za dječje bolesti Zagreb 
▪ Dom zdravlja Zagreb 
▪ Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i 

motoričkim smetnjama Goljak 
▪ Centar za socijalnu skrb Zagreb 
▪ Udruga HURID 
▪ OŠ „Većeslava Holjevca “, OŠ „Sveta Klara“ 
▪ Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 
▪ Hrvatsko logopedsko društvo 
▪ Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
▪ Gradski ured za obrazovanje  
▪ Agencija za odgoj i obrazovanje 
▪ . . . 

kontinuirano 

Praćenje stručne literature i prenošenje informacija sustručnjacima kontinuirano 

Stručno usavršavanje sudjelovanjem na seminarima i stručnim 

skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, 

kontinuirano 
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Ministarstva znanosti i obrazovanja, Edukacijsko-rehabilitacijskog 

fakulteta, Hrvatskog logopedskog društva, Sekcije predškolskih 

logopeda i srodnih sličnih udruga 

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa vrtića rujan 2019. 

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća vrtića lipanj 2020. 

Suradnja sa stručnim suradnicima i ostalim radnicima kontinuirano 

Sudjelovanje u radu Odgojiteljskih vijeća, stručnih aktiva, radnih 
dogovora, timskih planiranja i refleksija, sastanaka stručnog tima 

kontinuirano  

Vođenje dokumentacije 
▪ Individualni dosje djeteta (individualni razgovori s 

roditeljima, plan logopedskih vježbi u vrtiću, procjene i 

mišljenja o jezično govornom i komunikacijskom statusu 

djeteta, IOOP-i, liste praćenja djeteta, ...) 

▪ Registar djece s posebnim potrebama 

▪ Evidencija provedenih probira u odgojno-obrazovnim 

skupinama 

▪ Evidencija provedenih procjena jezično-govornog i 

komunikacijskog statusa djece 

▪ Evidencija djece s teškoćama u jezično-govornom i 

komunikacijskom razvoju 

▪ Evidencija djece uključene u logopedske vježbe u vrtiću 

▪ Dokumentacija o suradnji s odgojiteljima, roditeljima i 

članovima stručnog tima 

▪ Dokumentacija o stručnom usavršavanju 

▪ Evidencija o dnevnoj realizaciji poslova 

kontinuirano 
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9.5. PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE 
 
 
CILJ: poticanje  pravilnog rasta i razvoja djece putem  zadovoljavanja njihovih potreba  

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA DIJETE  

• otkrivanje i procjena zdravstvenog statusa djeteta pri 
inicijalnim razgovorima 

• praćenje adaptacije sve djece a zasebno i djecu na 
pedagoškoj opservaciji 

• usklađivanje postupaka doma i vrtića glede 
zadovoljavanja primarnih potreba djeteta 

• praćenje provođenja obveznog cijepljenja djeteta 
prema kalendaru cijepljenja 

• praćenje pobola, identifikacija poteškoća, utjecanje na 
smanjenje pobola među djecom 

• dogovor i usklađivanje postupaka za provođenje 
eventualnih izvanrednih higijensko-epidemioloških 
mjera 

• unapređivanje procesa prehrane uz primjenu 
prehrambenih standarda 

• izrada posebnih jelovnika za djecu s ograničenjima i 
medicinskom indikacijom za isto 

• unapređivanje kulture prehrane i blagovanja i poticanje 
djeteta na usvajanje navika istih te usvajanje brige za 
vlastito zdravlje 

• osiguranje dostatne prehrane prema prehrambenim 
standardima  te ponude svježeg voća svakodnevno  

• planiranje i praćenje te evaluacija prehrane kroz Haccp 
dokumentaciju 

• putem zadataka u odgojno- obrazovnom procesu 
mijenjanje loših navika  u prehrani te usvajanje zdravog 
načina prehrane. 

• osiguravanje uvjeta za pravilno izmjenjivanje dnevnih 
aktivnosti uvažavajući  individualne potrebe djece: 
prehrana, tekućina, odmor i  kretanje 

• osiguranje higijene i sigurnosti : prostora, opreme, 
igračaka i okoliša 

• skrb za pravilne mikroklimatske uvjete u sobi 

• skrb za primjerenu odjeću i obuću  za vrijeme boravka 
u unutarnjem i vanjskom prostoru 

• procjena psihofizičkog razvoja kroz vršenje 
antropometrijskih mjerenja 

• identifikacija i opservacija djece s posebnim potrebama 

• kontinuirano 
tijekom godine 

 
 
 
 

• listopad, 
studeni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad- travanj-

radionice 
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• uvođenje individualiziranih zdravstvenih planova za 
djecu s posebnim potrebama i primanjem terapije u 
vrtiću 

• pružanje prve pomoći kod akutnih stanja i ozljeda te 
zbrinjavanje djeteta u potrebitoj ustanovi 

• djelovanje u slučaju pojave epidemije bolesti 

• zdravstveni odgoj djece- higijena ruku i tijela i briga o 
sebi, piramida prehrane, pravilno pranje zubića- putem 
radionica u suradnji sa stomatolozima 

• prepoznavanje vrijednosti i razvijanje timskog rada 

• intenziviranje suradnje s roditeljima djece s 
poteškoćama u razvoju i posebnim potrebama 

• naglasak na procjenu i praćenje potreba za dnevnim 
odmorom i boravkom na zraku 

 

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA ODGOJITELJE I OSTALE 
RADNIKE 

 

• osiguranje optimalnih uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta 

• prepoznavanje vrijednosti i razvijanje timskog rada 

• intenziviranje suradnje sa roditeljima djece sa 
poteškoćama u razvoju 

• dogovor i usklađivanje postupaka za provođenje 
eventualnih izvanrednih higijensko epidemioloških 
mjera 

• skrb za održavanje higijene i sigurnosti 

• unapređivanje kulture prehrane i blagovanja 

• zdravstveni odgoj kroz radionice 

• edukacija svih djelatnika u higijensko sanitarnom i 
zdravstvenom pogledu 

• edukacija djelatnika iz područja hitnih medicinskih 
postupaka 

• edukacija o iznenadnim stanjima i oboljenjima 

• utvrđivanje specifičnih zdravstvenih potreba te 
informiranje odgojitelja o njima 

• suradnja pri otvaranju individualiziranih zdravstvenih 
planova 

• prisustvo internim stručnim aktivima i timovima 

• edukacija u vidu dvije radionice kroz ustanovu na teme: 
1.Alergijske reakcije, 2.Pružanje prve pomoći u hitnim 
stanjima 

• vođenje satnice za tehničko osoblje 

• koordinacija i organizacija rada tehničkog osoblja 
 

• kontinuirano 
tijekom godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• studeni 

• veljača 
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BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA RODITELJE  

• prikupljanje važnih podataka od roditelja te analiziranje 
zdravstvene dokumentacije radi utvrđivanja 
zdravstvenog statusa djeteta 

• provođenje inicijalnih razgovora pri upisu djeteta 

• priprema članaka u vidu edukacije za svaku skupinu 
ponaosob ovisno o potrebama djece  

• usklađivanje postupaka doma i vrtića glede 
zadovoljavanja primarnih potreba djeteta 

• upoznavanje roditelja sa planiranim zajedničkim 
zadaćama na očuvanju zdravlja djece 

• suradnja s roditeljima pri sakupljanju podataka o 
bolestima i izostancima djece 

• upoznavanje roditelja sa individualiziranim 
zdravstvenim programom vrtića za djecu s 
zdravstvenim poteškoćama 

• prisustvovanje na roditeljskim sastancima sa 
zdravstvenim temama 

• dogovor i usklađivanje postupaka za provođenje 
eventualnih izvanrednih higijensko-epidemioloških 
mjera 

• edukativno-savjetodavno- konzultativni  rad s 
roditeljima 

• interesni roditeljski sastanci  zajedno sa stručnim 
timom na temu :  

• Priprema djece za jaslice/vrtić za novoprimljenu djecu 

• Priprema za školu 

• Razgovori s roditeljima djece sa teškoćama u razvoju 
(izvješće o prilagodbi djeteta) 
naglasak na kontinuiranu pojačanu suradnju s 
roditeljima kroz sve oblike individualnog 
savjetodavnog rada 

 

• kontinuirano 
tijekom godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• rujan  

• studeni 

• studeni, 
prosinac 

kontinuirano tijekom 

godine 
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BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA DRUŠTVO I SURADNE 
USTANOVE 

 

• suradnja sa ustanovama u koje idu djeca na medicinsku 
obradu i liječenje 

• suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo, Gradskim 
uredom za zdravstvo i nadležnim Epidemiološkim centrom 

• suradnja sa sanitarnim inspektoratom po potrebi 

• suradnja sa strukovnim organizacijama radi stručnog 
usavršavanje 

• sudjelovanje u promidžbi rada vrtića 

• izvješćivanje i prezentiranje dostignuća vrtića u 
ostvarivanju društvenih opredjeljenja i na stručnom planu, 
popularizacija dostignuća  prakse, stručnim materijalima u 
stručnoj periodici, savjetovanjima, seminarima. 

 

kontinuirano tijekom 
godine 

 

 

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA RAVNATELJA  

• osiguranje optimalnih uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta 

• prepoznavanje vrijednosti i razvijanje timskog rada 

• suradnja u svrhu unapređivanja suradnje s roditeljima djece 
s poteškoćama u razvoju i posebnim ptrebama 

• utvrđivanje potreba za kvalitetnu organizaciju rada svih 
djelatnika prema potrebama djece i roditelja 

• utvrđivanje materijalnih potreba za pravilno odvijanje 
procesa rada: prehrane, higijene, nabave 

• izvješće o posebnim situacijama i predlaganje mjera za 
prevladavanje nastale situacije 

• rad na pripremi plana i programa vrtića te pomoć pri 
sveukupnoj organizaciji rada sviju  zaposlenih 

• izrada plana za tekuću pedagošku godinu 
 

• kontinuirano 
tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

 

• rujan 
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BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA STRUČNI TIM  

• osiguranje optimalnih uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta 

• prepoznavanje vrijednosti i razvijanje timskog rada 

• suradnja u svrhu unapređivanja suradnje s roditeljima 
djece s poteškoćama u razvoju i posebnim ptrebama 

• usklađeno djelovanje u planiranju i provođenju 
programskih zadaća vrtića 

• usklađivanje planova stručnih suradnika 

• definiranje pojedinačnih zadaća 

• radni dogovori o timskom djelovanju stručnih suradnika 

• osiguravanje uvjeta za realizaciju plana i programa vrtića 

• kontinuirani timski rad na zajedničkim projektima vrtića i 
individualnim projektima odgojnih skupina 

• uključivanje u znanstvena istraživanja i rad na projektima 
u skladu s potrebama vrtića 

• sudjelovanje u izradi i provođenju IOOP-a 
 

• kontinuirano tijekom 
godine 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 

 

• praćenje stručne literature 

• sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja, 
organiziranim od strane Ministarstva znanosti i 
obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradskog 
ureda za obrazovanje, Hrvatske komore medicinskih 
sestara, Hrvatske udruge medicinskih sestara i Stručnog 
društva sestara u vrtiću te sudjelovanje u radu istih  

• aktivno sudjelovanje u razmjeni teorijskih znanja i 
iskustva na seminarima Stručnog društva sestara dječjih 
vrtića 

• primjena novih spoznaja u neposrednom radu s djecom, 
odgojiteljima, roditeljima, stručnim timom i ostalim 
sudionicima u odgojno – obrazovnom procesu 

 

kontinuirano tijekom 
godine 
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OSTALO 
 

 

• izrada plana rada zdravstvene voditeljice 

• izrada izvješća rada zdravstvene voditeljice 

• vođenje dokumentacije  
 - evidencija Haccp sustava 
 - evidencija o sanitarnom nadzoru 
 - evidencija pobola 

           - evidencija epidemioloških indikacija 
 - evidencija ozljeda 
 - evidencija antropometrijskih mjerenja 
 - evidencija uzetih uzoraka hrane i vode 

mikrobiološki,   energetski, te briseva 
površina 

 - evidencija i plan dezinsekcije i  
deratizacije 

• vođenje dokumentacije o vlastitom radu 

kontinuirano tijekom godine 

 

 

NAČIN PRAĆENJA 
I EVALUIRANJA 

▪ vođenje medicinske dokumentacije 
▪ vođenje dokumentacije ozljeda, epidemioloških indikacija i 

sanitarnog nadzora 
▪ praćenje pobola i kontrola procijepljenosti 
▪ antropološka mjerenja 
▪ vođenje Haccp dokumentacije  

INDIKATORI 
POSTIGNUĆA 

• kvalitativna i kvantitativna analiza dobivenih podataka kroz 
protokole i dokumentaciju sa grafičkim prikazima, 
sveukupni prikaz u izvješću rada 
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10. SAŽETAK GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ZA 2019/2020. PEDAGOŠKU GODINU.  
 

 
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Siget za pedagošku godinu 2019/20. temelji se na 
načelima Državnog pedagoškog standarda,  Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj 
i obrazovanje, Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece te Koncepcije 
razvoja predškolskog odgoja 
U pedagoškoj godini 2019./2020. nastavljamo sa kontinuiranim unaprjeđivanjem odgojno-
obrazovnog procesa, uvažavajući pri tom svoje specifične uvjete, kadrovske i prostorne 
mogućnosti te socijalni kontekst u kojem djelujemo. 
Nastavljajući dobru praksu i ove godine raditi ćemo na više projekata: 

o U suradnji s dr.sc. Ivanom Cindrić sa Učiteljskog fakulteta, Odsjeka za rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje te, nastavljamo rad na tome da postanemo 
vježbaonica za Diplomski sveučilišni studij - Engleski jezik u ranom djetinjstvu 

o U suradnji sa udrugom „Lijepa naša“ nastavak rada na projektu ekologije 
o Organizacija Večeri ekologije povodom Dana planete zemlje, obilježavanje eko 

datuma 
o Organizacija Večeri rane pismenosti 
o Organizacija Večeri ekologije 
o Međunarodna suradnja sa dječjim vrtićem iz Litve  
o Nastavljamo sa provođenjem CAP programa za predškolce 
o Nastavljamo sa provođenjem međunarodnog projekta Say hello to the world 
o Nastavljamo sa provođenjem programa robotike odgojnoj skupini Iskrice i 

edukacijom odgojitelja za provođenje istog programa te uvodimo Abacus (mentalnu 
matematiku) 

o U suradnji sa studentima Kemijskog fakulteta provode se Čarolije u kemiji za 
predškolce 

o nastavljamo vježbanje metoda, oblika i pristupa po modelima u radu s djecom, 
te implementacije novih modela učenja djeteta… 

 
U ovoj pedagoškoj godini nastavljamo s provođenjem cjelodnevnog programa s ranim učenjem 
engleskog jezika u koji su uključne 4 odgojne skupine. Nastavljamo s provođenjem programa 
prema koncepciji Marije Montessori u 3 skupine. Provodimo cijelodnevni program za 
potencijalno darovitu djecu u jednoj skupini. U 1 odgojnoj skupini provodimo kreativni dramsko 
scenski program. 
U pedagoškoj godini 2019./20. nastavljamo profesionalni razvoj stručnih radnika vrtića 
potkrijepljene novim spoznajama na području suvremenog odgoja i obrazovanja djece 
predškolske dobi. 
Redoviti program obogaćujemo sadržajima iz kulture, sporta i stranih jezika. Nastavljamo 
integrirati djecu s posebnim potrebama u skupine redovitog programa, a darovitu djecu, 
uključivati u posebne programe za potencijalno darovitu djecu. 
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Integracija djece s posebnim potrebama iziskuje poduzimanje niza odgovarajućih mjera 
prema programskim sadržajima i aktivnostima, otkrivanje posebnih potreba djece, 
pomoć odgojiteljima u procjenjivanju potreba djece, pomoć i podršku roditeljima djeteta 
s posebnim potrebama i neposredni rad s djecom s posebnim potrebama, te primjenu 
nove dokumentacije o primanju, opservaciji, praćenju i neposrednom radu. Izrada 
individualiziranih programa rada za djecu sa posebnim potrebama. 
 
 I u ovoj pedagoškoj godini roditeljima smo ponudili izbor različitih kraćih programa koje 
smo u mogućnosti provesti obzirom na uvjete rada i edukaciju odgojitelja: 

o Kraći program francuskog jezika 
o Kraći program njemačkog jezika (vanjski suradnici) 
o Sportski program (vanjski suradnici) 

 
Od zdravstveno – rekreativnih programa provodit ćemo u skladu s interesima roditelja: 

o Program boravka djece u prirodi 
o Program ljetovanje (za djecu roditelja slabijeg imovinskog statusa) 
o Jednodnevni izleti tijekom cijele godine 

 
Da bi zadovoljili potrebe ovako zahtjevnog plana i programa rada svi stručni radnici će se 
usavršavati sukladno potrebama unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa. U 
povezivanju s društvenom sredinom poticat ćemo takve emocionalno-socijalne odnose, 
koji će pridonositi razini razumijevanja i doživljavanje prezentiranih sadržaja i aktivnosti. 
Njegovat ćemo suradnju s kulturnim, vjerskim i javnim institucijama radi organizacije i 
sadržajnog obogaćivanja programa. Popularizirat ćemo dostignuća odgojne prakse vrtića; 
Tijekom godine pratit ćemo i evaluirati ostvarene rezultate u cjelovitoj primjeni i realizaciji 
Godišnjeg plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 2019/2020., te ih iskazati i 
valorizirati u Izvješću vrtića.
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