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Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 

94/13) i članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o 

djeci u Dječjem vrtiću ( Narodne novine broj 83/01), u skladu s odredbama članka 20 . i 

članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica, Odgajateljsko vijeće je na svojoj sjednici 

održanoj 12.10.2020. godine raspravljalo o prijedlogu Godišnjeg plana i programa odgojno-

obrazovnog rada, te ga je  Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice usvojilo na  48. sjednici 

održanoj  16.10.2020.  godine.  

 

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada može se mijenjati tijekom godine, ovisno o 

značajnim promjenama u uvjetima ili organizaciji rada, te zbog uputa Osnivača, a sve izmjene 

uskladiti će se s odredbama dokumenata temeljem kojih je isti donesen.  
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 USTROJSTVO  RADA 

 

Cilj je Dječjeg vrtića «Tratinčica» pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima vrtića te 

zadovoljiti  potrebe djeteta, poticati djetetov cjeloviti razvoj  i pripadnost okruženju te 

biti dopuna obiteljskom odgoju.  

 

Svoju redovnu djelatnost vrtić organizira kroz  rad 9 jasličkih i 28 vrtićke skupine tj. 

sveukupno 37 odgojnih skupina. Prostorni kapaciteti u kojima se odvija odgojno-obrazovni 

rad razmješteni su na devet  lokacija u gradu Koprivnici. 

 

Nova pedagoška godina počinje 1. rujna (ponedjeljak) 2020. godine.  

 

1.1. OSNOVNI PODACI  

 

Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica je samostalna javna ustanova za njegu, odgoj i 

obrazovanje predškolske djece.  

 

Radno vrijeme vrtića kroz rujan je od 6:00 do 16:30 sati za korisnike primarnog programa. 

Prema odluci ministarstva znanosti i obrazovanja, uslijed Covid-19 situacije, zaustavljena je 

provedba svih kraćih programa unutar kojih se miješaju djeca različitih skupina. Stoga će 

radno vrijeme ustanove biti duže od 16:30 ako ministarstvo izda odobrenje. Zbog iste situacije 

organizacija radnog vremena je promijenjena u smislu da odgojitelji svih skupina započinju 

rad s dolaskom prvog djeteta iz skupine i odlaskom zadnjeg. Radno vrijeme je fleksibilno 

ovisno o potrebama roditelja u skupinama.  

NAZIV USTANOVE: DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“, 

KOPRIVNICA 

Broj i naziv pošte: 48 000 Koprivnica 

Županija: Koprivničko-križevačka 

Broj područnih odjela: 11 

Broj upisane djece  s 01.09.2020. 706 

Broj skupina: 37 

Broj zaposlenika: Odgojitelj 79 

Medicinska sestra 1 

Stručni suradnik i zdravstveni 

voditelj 

7 

Uprava 4 

Ostali zaposlenici 35 

Ravnatelj 1 

Sveukupno zaposlenika 127 

Ravnateljica: Ida Šipek, dipl.psiholog 

Kontakt: 048/621-358 

djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr 

ravnateljica@traticica.hr 

www.tratincica.hr 

mailto:ravnateljica@traticica.hr
http://www.tratincica.hr/
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Rad vrtića odvija se u slijedećim objektima: 

 Naziv objekata Broj skupina: 

JASLIČKE 

SKUPINE: 

Bubamara 

Trg podravskih heroja 7 

4 

 

Crvenkapica 

Trg Žarka Dolinara 12 

1 

Zvjezdica 

Ul. Franje Mraza 24 

2 

Ivančica 

Ul. Ante Starčevića 41 

1 

 

Bombončić 

Trg podravskih heroja 7 

1 

UKUPNO: 9 

VRTIĆKE 

SKUPINE: 

Kockica 

J.J. Strossmayera 3 

1 

 Tratinčica 

Trg podravskih heroja 7 

6 

Ivančica 

Ul. Ante Starčevića 41 

2 

Bombončić 

Trg podravskih heroja 7 

1 

Loptica 

Ul. Ivana Generalića 4 

6 

Zvjezdica 

Ul. Franje Mraza 24 

4 

Crvenkapica 

Trg Žarka Dolinara12 

3 

Pčelica 

Opatička ul. 9 

2 

Vjeverica 

Vinica 67 

2 

Lastavica 

Starogradska 13a , Reka 

1 

UKUPNO 28 

UKUPAN BROJ JASLIČKIH I VRTIĆKIH SKUPINA 37 
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1.2. BROJ DJECE I ODGOJITELJA PO SKUPINI I OBJEKTU 

 

Planirajući broj djece u skupini uzeli smo u obzir da je prosječni dnevni polazak manji za 10-

20% te smo tako i povećali broj djece u skupinama.  

SKUPINA/GODIŠTE DJECE ODGOJITELJICE BROJ DJECE 

TRATINČICA 

Jabučice 

(2017.) 

Maja Radmilović  

Sandra Oreški 

20 

Srčeka 

(2017.) 

Mirela Ciglarić – zamjena Lana Jukić 

Gordana Bonta 

20 

Mrkvice     

(2016.) 

Nataša Verčević 

Jelena Sabolić 

22 

Šapice       

(2016.) 

Gordana Tucković 

Višnja Markovčić 

22 

Srčeka 

(2015.) 

Martina Jug 

Sonja Kukić 

23 

Gumbići 

(2015.) 

Marija Domanovac 

Jasminka Hodalić 

23 

UKUPNO 12 130 

BUBAMARA 

Bojice 

(2019.) 

Maja Blažic 

Helena Piliček  

14 

Kockići 

(2019.) 

Mirjana Funtek  

Darija Vusić Grošić  

14 

Zečeki 

(2018.) 

Marta Kečanović – Ana Verčević 

Željka Turk 

16 

Bombončeki 

(2018.) 

Vesna Pelesk 

Lidija Potočnik 

16 

UKUPNO 8 60 

IVANČICA 

Leptirići 

(2018.) 

Bernarda Samardžić 

Gorana Babić 

15 

Iskrice 

(2014.) 

Ines Arko 

Davorka Koščak 

21 

Malci 

(2014.) 

Mihaela Horvat 

Melita Stubičar Bukvić 

23 

UKUPNO 6 59 

BOMBONČIĆ 

Engleska grupa Smarties  

(2017.,2016., 2015., 2014.) 

Andreja Hobolić 

Ivana Unger 

22 

Montessori Perlice 

(2019., 2018.,2017.) 

Andreja Lonjak 

Tena Blašković Krček 

Ivana Jakupić 

13 

UKUPNO 5 35 

KOCKICA 

Špekulice Vesna Draganić 16 
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(2017.) Brankica Indir 

UKUPNO 2 16 

LOPTICA 

Jagodice      

(2015.)           

Ivana Ciganek – Ivana Čempuh 

Martina Hanjš 

Senka Galinec 

21 

Točkice                

(2015.) 

Adrijana Gajski 

Ksenija Zember 

22 

Zvjezdice  

(2015.) 

Ljiljana Modić 

Sonja Široki 

21 

Bube 

(2016./2017.) 

Mirela Pasko 

Ljiljana Popec 

19 

Sovice 

(2016.) 

Irena Geček 

Ljubica Fijačko 

21 

Bubamare 

(2013/2014.) 

Margareta Cahunek  

Sonja Petković 

Štefica Kraljić 

23 

UKUPNO 14 128 

PČELICA 

Leptirići 

(2014.)  

Mimoza Tatari Strelec 

Marina Trstenjak 

20 

Cvjetići 

(2014.)  

Bojana Kežman 

Zvjezdana Babić 

17 

UKUPNO 4 37 

ZVJEZDICA 

Koale 

(2019.) 

Diana Suvalj 

Petra Furdić 

13 

Zvrkići 

(2018.) 

Dubravka Gašparić 

Ana Romek  

17 

Mačići 

(2017.) 

Dajana Punčikar 

Melita Zamljačanec 

21 

Kapljice            

(2016.)                

Dubravka Balaško – Lidija Huten 

Željka Ćurić 

22 

Zmajići            

(2015.)  

Jelena Matijaško 

Jelena Premec 

23 

Ribice  

(2014.) 

Katarina Vratislavski 

Marija Sesvečan  

Sunčica Šanta Hanžeković 

22 

UKUPNO 12 118 

CRVENKAPICA 

Zumići 

(2018.) 

Marina Novogradec 

Vlatka Pavičić 

15 

Medeki 

(2017.) 

Kristinka Pintarić 

Romana Turek 

17 

Ribice 

(2016./2017.) 

Marina Paša 

Emilija Gušev 

Silvija Tot - Ivana Strelec 

16 
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Balončići 

(2016./2017.) 

Jasmina Markušić 

Nikolina Šestak 

16 

UKUPNO 9 64 

VJEVERICA 

Ježeki 

(2018., 2017., 2016. 

Lidija Čanji 

Davorka Stilin 

15 

Žireki 

(2015., 2014.) 

Rada Kudelić 

Đurđica Mikor 

20 

UKUPNO 4 35 

LASTAVICA 

(2016., 2015., 2014.) Ivana Marković 

Jasna Klačinski 

21 

UKUPNO 2 21 

 

1.3. ORGANIZACIJA RADA ZAPOSLENIKA 

 

Stručna služba 

 

Red. Br. 

 

 

Ime i prezime  zaposlenika 

 

Radi na poslovima: 

1. Ida Šipek Ravnateljica 

2. Katarina Flac  Stručni suradnik pedagog 

3. Natalija Kušek  Stručni suradnik pedagog 

4. Slavica Mihalec-Kanižaj Stručni suradnik rehabilitator 

5. Paula Kuharić  Stručni suradnik psiholog 

6. Mateja Ružić Stručni suradnik logoped 

7. Lana Kramberger Zdravstveni voditelj 

8. Zoran Zagorščak  Zdravstveni voditelj 

9. Andrijana Galinec Odgojitelj na ostalim poslovima 

Radno vrijeme stručne službe i ravnatelja je fleksibilno.  

 

Administrativno -  računovodstveni poslovi 

Red. Br. 

 

Ime i prezime  zaposlenika Radi na poslovima: 

1. Tamara Dedić Tajnica  

2. Blaženka Đelekovčan  Admin.-računov. radnik  

3. Dragana Grobenski Računovođa  

4. Melita Markušić Voditelj računovodstva 

Radno vrijeme od 7:00 do 15:00 

 

Odgojitelji voditelji objekata 

Red. Br. 

 

Ime i prezime  zaposlenika Voditelj objekta: 

1. Nataša Verčević Tratinčica 

2. Vesna Pelesk Bubamara 



8 

 

3. Tena Blašković-Krček Bombončić 

4. Davorka Košćak Ivančica 

5. Martina Hanjš Loptica 

6. Melita Zamljačanec Zvjezdica 

7. Marina Paša Crvenkapica 

8. Mimoza Tatari Strelec Pčelica 

9. Davorka Stilin Vjeverica 

10. Vesna Draganić Kockica 

11. Ivana Marković Lastavica 

 

Kuhari      

Red. Br. Prezime i ime zaposlenika Radi na poslovima, objekt 

1. Kovač Renata Kuharica, Tratinčica 

2. Hruško Nataša 

3. Delimar Snježana 

4. Labaš Dubravka 

5. Golubić Danijel Kuharica, Loptica 

6. Vrabelj Božica 

7. Kovač Predrag 

8. Grašić Melita – zamjena Hemetek Jasmin 

9. Lovasić Blaženka Kuharica, Zvjezdica 

10. Mihoković Mirjana 

11. Krušelj Sanja 

Radno vrijeme od 6:00 do 14:00 

 

Tehničko osoblje 

 

Red. Br. 

 

Prezime i ime zaposlenika 

 

Radi na poslovima, objekt  

1. Kristijan Kežman Ekonom-„Bubamara“ 

2. Jurenec Željko Radnik na održavanju „Tratinčica“ 

3. Predrag Grobenski 

4. Zamljačanec Nenad Radnik na održavanju i stručnjak zaštite na 

radu „Tratinčica“ 

5. Grubačević Marina Spremačica „Tratinčica“ 

6. Dadić Anđa 

7. Sekulić Sonja 

8. Kovač Adela Spremačica „Zvjezdica“ 

9. Bučar Nikolina – zamjena 

Hercigonja Andreja 

10. Kovačević Nikolina – 

zamjena Pasti Sanela 

11. Došen Ksenija Spremačica „Bubamara“ 

 12. Kuzman Ana 

13. Kukec Sanja Spremačica „Loptica“  

14. Hanjš Ivana – zamjena 

Kukić Nika 
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15. Ošpuh Tanja 

16. Široki Gordanka Spremačica „Crvenkapica“  

17. Trbušić Anita 

18. Novosel Maja Spremačica „Bombončić“ 

19. Lauš Snježana Spremačica „Vjeverica“ 

20. Blažek Antonija Spremačica „Kockica“ 

21. Ledinski Jasna Spremačica „Pčelica“ 

22. Pratnemer Mirjana Spremačica „Lastavica“  

23. Golubić Mihanjinec Marija Spremačica Ivančica“ 

24. Sanja Krušelj  Kuhinja „Zvjezdica“ 

25. Hruško Nataša Kuhinja „Tratinčica“ 

26. Vrabelj Božica Kuhinja „Loptica“ 

27. Harambašić Irena  Praona „Loptica“ 

Radno vrijeme od 6:00 do 14:00 ili 10:00 do 18:00 

 

1.4. KALENDAR RADA   

 

KALENDAR RADA 2020./2021. 

 

Ukupno dana u godini =            365 

Ukupno blagdana =              14 

Ukupno subota i nedjelja =             104 

Ukupan broj radnih dana =             253 

Ukupan broj sati =          2024 

 

Godišnje zaduženje odgojnih djelatnika izraženo po mjesecima  

Mjesec Broj  

radnih  

dana 

Broj 

subota i 

nedjelja 

Praznici i 

blagdani 

u radne 

dane 

Mjesečna 

satnica 

Broj sati 

neposrednog 

rada 

Broj sati 

ostalih 

poslova 

Stanka  

RUJAN 22 8 0 176 121 44 11 

LISTOPAD 22 9 0 176 121 44 11 

STUDENI 20 9 2 160 110 40 10 

PROSINAC 22 8 2 176 121 44 11 

SIJEČANJ 19 10 2 152 104,5 38 9,5  

VELJAČA 20 8 0 160 110 40 10 

OŽUJAK 23 8 0 184 126,5 46 11,5 

TRAVANJ 21 8 2 168 115,5 42 10,5 

SVIBANJ 21 10 2 168 115,5 42 10,5 

LIPANJ 20 8 2 160 110 40 10 

SRPANJ 22 9 0 176 121 44 11 

KOLOVOZ 21 9 2 168 115,5 42 10,5 

Ukupno: 253 104 14 2024 1391,5 506 126,5 
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Tijekom  božićnih blagdana i ljeta se s obzirom na potrebe roditelja za smještajem djece 

dobivene putem anketa organizira rad sa smanjenim kapacitetom na jednoj ili dvije lokacije. 

Skupine se planiraju na razini objekata kako bi djeca bila s poznatim odgojiteljima. 

  

1.5. STRUKTURA RADNOG VREMENA  

 

Odgojitelji 

RED. 

BR. 

                             Z A D A Ć E Dnevno 

zaduženje 

(sati) 

Tjedno  

zaduženje  

(sati) 

Godišnje 

zaduženje  

(sati) 

     1. NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S 

DJECOM 

-jutarnji rad 

-popodnevni rad 

-međusmjena 

-zamjena 

-neposredni rad s djecom u subotu  

-dežurstvo 

-produljeni rad za vrijeme prilagodbe 

-organizirane sportske aktivnosti van vrtića 

(klizanje, plivanje za djecu u šestoj i sedmoj godini 

života)  

-suradnja s predstavnicima lokalne zajednice u 

skupini  

sudjelovanje u aktivnostima organiziranim ispred 

Grada i lokalne zajednice  

-izleti, posjete, šetnje, predstave  

svečanosti: jesenska svečanost, Božić, Valentinovi, 

fašnik, Uskrs, završne svečanosti 

5,5  27,5 1391,5 

     2. OSTALE POSLOVI (čl. 29, Državni pedagoški 

standard predškolskog odgoja i naobrazbe) 

- planiranje, programiranje i vrednovanje rada 

- priprema prostora i poticaja 

- suradnja i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima 

- stručno usavršavanje 

- odgojiteljsko vijeće 

- ostali poslovi 

2 10   

             

 506 

 

 Stanka  0,5 2,5  126,5 

 SVEUKUPNO ZADUŽENJE 8 40  2024 

 

Dio satnice ostalih poslova odgojitelji će ostvariti u skladu s potrebama u prostoru vrtića, a to 

su poslovi koji se odnose na uređenje prostora vrtića, izradu didaktičkih sredstava potrebnih 

za neposredni rad, planiranje zajedničkih aktivnosti na razini objekta.  
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Dio satnice ostalih poslova odgojitelji će ostvariti u skladu s potrebama u prostoru vrtića, a to 

su poslovi koji se odnose na uređenje prostora vrtića, izradu didaktičkih sredstava potrebnih 

za neposredni rad, planiranje zajedničkih aktivnosti na razini objekta.  

 

 

Ostali radnici 

R.br. Radi  na 

poslovima 

Zadaće Tjedno  

zaduženje  

(sati) 

Dnevno 

zaduženje 

(sati) 

Stanka  

(po 

danu) 

Ukupno  

1. Domar  Poslovi 

nabave,prijevoza,grijanja,održava

nja prostora(popravci) 

40 7,5 0,5 40 

2. Ekonom  Poslovi nabave i prijevoza hrane 40 7,5 0,5 40 

3. Kuhar  Prijem i skladištenje 

namirnica,priprema i organizacija 

prehrane,čišćenje kuhinje 

40 7,5 0,5 40 

4. Spremačica  Održavanje čistoće prostorija za 

boravak djece, sanitarija i ostalih 

pratećih prostorija,vanjskih 

površina i igrališta 

40 7,5 0,5 40 

5. Djelatnica u 

praonici 

Poslovi pranja, glačanja i šivanja 40 7,5 0,5 40 

6.  Tajnica Administrativno-pravni poslovi 40 7,5 0,5 40 

7.  Voditeljica 

računovodstva 

Administrativno-računovodstveni 

poslovi 

40 7,5 0,5 40 

8.  Računovođe  Administrativno-računovodstveni 

poslovi 

40 7,5 0,5 40 
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MATERIJALNI UVJETI 
 

Materijalno stanje u objektima vrlo je različito stoga planiramo ulaganja na različitim 

razinama: od infrastrukturnih radova, ulaganja u unutrašnje uređenje do obogaćivanje 

odgojno-obrazovnih sadržaja i nabavkom materijala za svakodnevno obavljanje osnovne 

djelatnosti i održavanja prostora. 

Redovno održavanje materijalnih uvjeta podrazumijeva osiguravanje sredstva za 

neometano funkcioniranje primarne djelatnosti: 

 Odgojno – obrazovni rad (likovni materijal, didaktika, uredski materijal i dr.) 

 Održavanje higijene (Preparati za čišćenje, ostala sredstva) 

 Potrepštine kuhinje (namirnice i ostala sredstva) 

Očekujemo povećanu upotrebu osnovnih sredstava za rad zbog uvjeta nastalih uslijed 

COVID-19 koji zahtijevaju veću upotrebu dezinfekcijskih sredstava, zaštitnih maski, 

prilagodbe materijala za rad s djecom i dr. 

Sa studenim je planirano otvaranje novoizgrađenog objekta u Starigradu za koji je potrebno 

osigurati materijalna sredstva koja nisu uključena s projektom.  

Tijekom prošle godine utvrđena je potreba za dodatnim materijalnim infrastrukturnim 

radovima koji nisu realizirani radi COVID-19. Radovi će se provoditi prema prioritetu 

sigurnosti djece i financijskim mogućnostima.  

OBJEKT PLANIRANO OBRAZLOŽENJE 

Zvjezdica Rekonstrukcija kupaona 

 

 

Uređenje prilaza, fasade i terasa 

 

 

Dotrajalost vodovodnih i odvodnih 

instalacija uzrokuje propuštanje vode u donje 

etaže (garaže i skladišta). 

Radi dugogodišnjeg uništavanja nepoznatih 

počinitelja, došlo je do estetskog narušavanja 

izgleda prilaza, fasade i terasa. 

Vjeverica Rekonstrukcija prilaza i terase 

 

 

 

 

Krovište 

 

 

 

 

 

 

 

PVC stolarija 

 

Radi dugogodišnjeg uništavanja prilaza i 

terase potrebna je rekonstrukcija. Kako bi se 

mogao organizirati boravak djece na zraku 

za vrijeme loših vremenskih uvjeta, potrebno 

je natkrivanje terase. 

Krovište na vrtiću dugo godina se uništava 

uslijed igra starije djece na školskom 

igralištu. Cijepovi su slomljeni uslijed čega 

često dolazi do prokišnjavanja u unutrašnji 

prostor. 

Radove ćemo odložiti u dogovoru s Gradom 

do perioda odluke što će biti s prostorom 

škole nakon seljenja na Podolice. 

Zbog dotrajalosti drvene stolarije, potrebno 

je ugraditi PVC stolariju u kuhinji, hodniku 
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Soboslikarski radovi 

te vrata na sporednom i glavnom ulazu. 

Potrebno je maljanje unutarnjeg prostora 

vrtića. 

Tratinčica Rekonstrukcija kuhinje i 

pomoćnih prostora 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcija prilaza 

 

 

 

 

Ograda dječjeg igrališta - ulaz 

Rekonstrukcija kuhinje potrebna je zbog 

dotrajalosti vodovodnih, odvodnih i 

elektroinstalacija, keramike, povećanja 

kapaciteta kuhanja i izrade ventilacijskog 

sustava po sadašnjim standardima i 

kapacitetima. Radi navedenih dotrajalosti 

cijevi i vlage, dolazi do uništavanja ostalih 

prostorija.  

Radi dugogodišnjeg uništavanja podloge 

prilaza vrtiću došlo je do estetskog 

narušavanja izgleda prilaza. Također, 

potrebno je napraviti odgovarajuću prilaznu 

rampu za osobe s invaliditetom. 

Ulaz na igralište ima nisku ogradu koja nije 

u potpunosti sigurna jer je brava u razini 

djece i lako mogu izaći sami. Ova je 

opasnost još veća jer je djeci fokus na ovom 

ulazu obzirom da uslijed COVID-19 s 

roditeljima ulaze svakodnevno na ta vrata. U 

planu je nadograditi konstrukciju na ogradu. 

 Teretni automobil Fiat Fiorino (1994.g.) je dotrajali. Automobil 

se koristi za potrebe održavanja objekata.  

 

Temeljem provedenog unutarnjeg nadzora  Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko – 

križevačke županije u svrhu provjere funkcioniranja HACCP sustava preporučuju se sljedeće 

mjere:  

 
Objekt  Loptica  zidna površina u skladištu rashladnih uređaja –navedenu površinu 

sanirati / pokrečiti 

Objekt Kockica  unutrašnjost posude za transport hrane / napitka je dotrajala i 

oštećena – nužno ukloniti iz upotrebe i zamijeniti adekvatnom 

Objekt Pčelica  zbog broja djece i obima posla preporuka je nabaviti perilicu 

posuđa – perilica osigurava veći i sigurniji higijenski standard 

Objekt Lastavica   zbog broja djece i obima posla preporuka je nabaviti perilicu 

posuđa – perilica osigurava veći i sigurniji higijenski standard 

Objekt Vjeverica  kolica za prijevoz hrane prema mogućnostima potrebno zamijeniti  

 zidne površine u kuhinjskom prostoru  potrebno je sanirati / 

pokrečiti 

 staklenu površinu / prozore potrebno je zaštiti adekvatnim sjenilom 

koje će štiti od topline i pretjerane svjetlosti 

Objekt Tratinčica  zamijeniti oštećeni prozor u suhom skladištu 1 

 sanirati stropnu površinu u suhom skladištu 2 

Objekt Bombončić  postaviti zaštitnu mrežicu na prozoru u kuhinji 

Objekt Bubamara  za čuvanje suhih namirnica u kuhinji osigurati zatvoreni ormar ili 

policu od lako perivog materijala 

 sanirati oštećenja na zidnim površinama u kuhinji 
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Objekt Ivančica  zaštiti nezaštićeno rasvjetno tijelo 

 prozor koji se otvara u kuhinji nužno je zaštiti mrežicom 

 sanirati stropnu površinu u čajnoj kuhinji 

 obzirom da objekt raspolaže samo sudoperom, na istom je potrebno 

osigurati potrebne preduvjete za higijensko pranje ruku 

 ( preseliti kutiju sa papirom za ruke na suprotan zid pokraj 

sudopera ) 
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NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE 

  

Provodit će se  tijekom pedagoške godine 2020./2021.sukladno odredbama Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu. 

Osnova  plana i programa o skrbi i zdravstvenoj zaštiti djece rane i predškolske dobi je  

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima. 

 

Sukladno tome izrađuje se Plan i program zdravstvenog voditelja . 

 

Plan i program za njegu i skrb za zdravlje, rast i razvoj djece baziran je na provedbi mjera: 

 

 Zdravstvene zaštite i sigurnosti djeteta 

 Pravilnoj prehrani djeteta 

 Zdravstvenom odgoju 

 Higijensko – tehničkim uvjetima 

 Uvođenju novih metoda i saznanja  u preventivnoj kategoriji 

 

Njega i skrb za tjelesni razvoj i zdravlje djece je dio redovitog plana vezanog uz svu djecu iz 

jaslica/ vrtića. 

 

Program se provodi prema razvojnim potrebama djece te u odnosu na njihove mogućnosti i 

sposobnosti. 

  

Skrb o djeci rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju provodi se po prilagođenim, 

posebnim i individualno organiziranim planovima. 

 

Plan i program za skrb o djeci s teškoćama u razvoju temeljen je na medicinskoj 

dokumentaciji, mišljenju stručnih suradnika vrtića, suradnji s roditeljima , vanjskim 

suradnicima i mogućnostima ustanove. 

 

Nositelj svih aktivnosti vezanih uz zdravstvenu zaštitu djece, pravilu prehranu, higijenu, 

zdravstveni odgoj, preventivno zdravstvene mjere, protuepidemijske mjere, vođenje 

medicinske dokumentacije u vrtiću je zdravstveni voditelj. 

 

Ovisno o prirodi potreba i poteškoća kod djeteta sudionici u aktivnostima zdravstvenog 

voditelja su članovi stručnog tima, odgojitelji, roditelji. 

 

Plan i program se temelji i na obradi podataka o novoprimljenoj djeci prilikom inicijalnog 

razgovora s roditeljima . 
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Ova je metoda od velike važnosti za identifikaciju djece s teškoćama u razvoju ili ostalim 

odstupanjima u zdravstvenom statusu djeteta. 

Obavezno je voditi dokumentaciju zdravstvenog voditelja o svim provedenim mjerama i 

aktivnostima vezanima uz plan i program. 

 

Kako bi aktivnosti opisane u planu i programi bile pravilno provedene, neizbježna je 

edukacija djelatnika, suradnja s vanjskim suradnicima (liječnici, udruge, škole, zavodi…), 

projekti usmjereni prema djeci, suradnja s roditeljima. 

 

Plan edukacije odgojitelja: 

 

Tema  Predavač  Ciljana skupina Opis  

Skolioza kao najučestalija 

deformacija kralježnice u 

dječjoj dobi 

Zoran Zagorščak, 

zdravstveni voditelj 

Odgojitelji vrtićkih 

skupina 

Radionice i 

predavanja 

Razvoj vida 

 

Zoran Zagorščak, Lana 

Kramberger, zdravstveni 

voditelji 

Odgojitelji vrtićkih 

skupina 

Radionice i 

predavanja 

Bobath koncept u habilitaciji 

visokoneurorizične djece 

Zoran Zagorščak, 

zdravstveni voditelj 

Odgojitelji jasličkih 

skupina 

Predavanje  

 

 
Hitna stanja u dječjoj dobi Lana Kramberger, 

zdravstveni voditelj 

Odgojitelji jasličkih i 

vrtićkih skupina 

Radionice i 

predavanja 

Prevencija pretilosti kod 

djece 

Lana Kramberger, 

zdravstveni voditelj 

Odgojitelji jasličkih i 

vrtićkih skupina 

Predavanje  

 

Opis i metode rada zdravstvenog voditelja 

 

Opis aktivnosti  Metode  Cilj Vrijeme 

provođenja 

Konzultacije s roditeljima Razgovor, prezentacija Informiranje, planiranje 

aktivnosti 

Tijekom godine 

Suradnja s roditeljima 

vezano uz ozljede 

Razgovor, izvješće, potrebne 

mjere terapije 

Zbrinjavanje ozljede, 

pružanje terapije 

Tijekom i nakon 

ozljede djeteta 

Roditeljski sastanak 

-redoviti 

Predavanje, prezentacija, 

rasprava 

Kvalitetna suradnja, 

informiranje , planiranje 

aktivnosti, analiza 

odrađenih aktivnosti 

Na redovitim 

sastancima u 

skupini 

Izrada letaka i brošura Letak za roditelje, edukativni 

materijal za pano, brošure na 

web stranici 

Informiranje i edukacija 

roditelja 

Tijekom godine 

Izrada protokola u 

izvanrednim situacijama 

Informiranje djelatnika, 

roditelja putem letaka, 

protokola, web stranice, 

Zoom, Viber, WhatsApp 

Informiranje  djelatnika 

i roditelja 

U izvanrednim 

situacijama 
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Zdravstveni odgoj  djece Demonstracija, slikovnice, 

modeli, pjesme, priča, igra 

Edukacija, prevencija, 

stvaranje i usvajanje 

pravilnih navika i 

vještina 

Tijekom godine 

Izleti –jednodnevni Pratnja  Osiguranje sigurnosti 

djece, pružanje prve 

pomoći 

Tijekom godine 

Zdravstveni odgoj za 

odgojitelje –  vezano uz 

bolest ili ozljedu  

Predavanje, prezentacija, 

rasprava, preporuke 

Edukacija, prevencija, 

planiranje aktivnosti 

Po pojavi 

bolesti, ozljede 

 Edukacija tehničkog 

osoblja 

Predavanje, prezentacija, 

rasprava 

Edukacija, prevencija, 

planiranje aktivnosti 

Minimalno četiri 

puta tijekom 

godine 

Zdravstveni nadzor  Praćenje higijene, pobola, 

provođenja protokola 

Održavanje visoke 

razine zdravstveno-

higijenskog standarda 

Jednom 

mjesečno/ 

tijekom godine 

 

Projekti i suradnje   

 

Suradnja sa… Opis projekta i/ili 

suradnje 

Metode  Cilj Ciljana 

skupina 

Srednja škola 

Koprivnica-smjer 

fizioterapeuti 

 

Projekt Gibaj se i 

rasti zdravo 

  

Vježbe u dvorani i 

vrtiću, prezentacija, 

edukacija 

Prevencija 

nepravilnih navika i 

poteškoća u rastu i 

razvoju djeteta 

Djeca od 4. 

do 7. godine 

Stomatolog  Projekt prevencije 

karijesa   

Zdravi zubi-blistav 

osmjeh 

Zdravstveni odgoj, 

stručni savjeti od 

stomatologa, posjet 

stomatološkoj 

ambulanti 

Očuvanje zdravlja 

zubi i usne šupljine 

Djeca od 4. 

do 6. godine 

Djeca u 7.  

godini idu na 

pregled   u 

ambulantu 

Srednja škola 

Koprivnica –smjer 

nutricionist 

Vježbovna nastava 

 

Maturalni rad 

Stručne aktivnosti Suradnja, 

edukacija, izmjena 

iskustava, 

upoznavanje djece 

sa strukom 

Uključena 

djeca iz svih 

dobnih 

skupina 

Srednja 

medicinska škola 

Koprivnica 

Edukacija  Stručne aktivnosti, 

prezentacija 

Suradnja, 

edukacija, izmjena 

iskustava o radu u 

vrtiću 

Djeca jasličke 

dobi 

Živjeti zdravo 

Hrvatski zavod za 

javno zdravstvo 

Hodajmo do 

zdravlja, volonteri u 

parku 

Vježbe, šetnja, 

boravak u prirodi 

Djecu potaknuti na 

zdrave životne 

navike, tjelesnu 

aktivnost i boravak 

u prirodi 

Djeca od 4. 

do 7. godine 
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Zavod za javno 

zdravstvo 

Koprivnica 

Tjedan otvorenih 

vrata 

Zdrava voda i hrana 

Posjet zavodu Upoznavanje djece 

s laboratorijem i 

zanimanjima 

vezanih uz 

zdravstvo i higijenu 

Djeca u 7. 

godini 

Bauerfeind, 

medicinska 

pomagala 

Upoznajmo svoja 

stopala 

Otisak stopala, 

ispitivanje  hoda 

Prevencija 

deformiteta 

stopala, rana 

intervencija 

Djeca od 4. 

do 7. godine 
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ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 
 

U Dječjem vrtiću Tratinčica ostvarivat će se programi koji su u skladu s razvojnim 

potrebama djece i zahtjevima roditelja, Godišnjim planom i programom, Kurikulumom 

vrtića te  sukladni odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 

naobrazbe te verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

 

Polazište za programiranje odgojno-obrazovnog rada u pedagoškoj godini 2020./2021. je: 

o Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja i Programsko usmjerenje 

predškolskog odgoja i obrazovanja  (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, br.7/8 od 

18.lipnja 1991.god) 

o Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15) 

o Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava 

o Razvojne osobitosti djece 

o Izvješće o radu za pedagošku godinu 2019./2020.  

 

U Dječjem vrtiću Tratinčica provodit će se:  

 Redoviti 10 satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi  

 Redoviti 10 satni program ranog učenja engleskog jezika  

 Redoviti 10 satni sportsko-zdravstveni program  

 Redoviti 10 satni alternativni program prema koncepciji Marije Montessori za 

djecu predškolske dobi   

 Program za roditelje “Rastimo zajedno“  

 Program Ekoškole  

 Program Ministarstva unutarnjih poslova – Djeca, prijatelji u prometu 

 

Cilj programa je stvarati uvjete za cjelovit razvoj djeteta,  usvajanje temeljnih  humanih 

vrijednosti te razvijanje vještina, sposobnosti  i znanja  koja će mu omogućiti  da se prema 

sebi, drugima i okolini odnosi odgovorno i s poštovanjem poštujući svoja prava i prava 

drugoga te specifična znanja engleskog jezika. Kroz program „Rastimo zajedno“ pružamo 

podršku roditeljima u roditeljstvu. Programom Ministarstva unutarnjih poslova radimo na 

poticanju samozaštite i sigurnog uključivanja u promet.    

 

4.1.UNAPRIJEĐENJE PRAKSE 

4.1.1. Poticanje razvoja psihološke otpornosti djece i odgojno-obrazovnih radnika  

 

Cilj:  usvajanje metoda i načina kojima se lakše prevladavaju prepreke i teški trenutci u 

životu te razvijanje vještina za bolji način nošenja sa stresom.  

 

Stres i frustraciju kod osobe izaziva nemogućnost ostvarenja naših potreba, želja ili težnji koja 

može biti uvjetovana vanjskim razlozima koji dolaze iz okruženja ili unutarnji, uvjetovanih 
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individualnim osobinama odnosno nedostacima ili sukobom motiva. Otpornost je uspješna 

prilagodba na izloženost stresnim situacijama, vanjskim ili unutarnjim. Upoznavanjem s 

metodama i načinima lakšeg prevladavanja prepreka pronalazimo najbolji način nošenja sa 

stresom.  Razvoj psihološke otpornosti je proces koji traje čitav život jer se čovjek tijekom 

različitih životnih razdoblja susreće s različitim stresorima. Svaka osoba različito reagira na 

frustracije (stres)  što ovisi o temperamentu, sposobnostima, odnosima s bliskim osobama, 

ne/podrškom šire zajednice.  

 

Djeca razvijanjem psihološke otpornosti postaju samosvjesnija, izgrađuju bolje odnose s 

drugima te su optimističnija i smanjuju osjećaj bespomoćnosti te se lakše nose s izazovima i 

problemima.  Kako svi trenutno živimo u specifičnim uvjetima stresa uzrokovanim vanjskim 

razlogom (Covid -19) rad na razvoju otpornosti na strest odnosno frustraciju smatramo 

opravdanom i poželjnom.  

 

Kako bi ostvarili zadani cilj neophodno je educirati odgojitelje o navedenoj temi te im 

osigurati  alate potrebne za ostvarenje cilja.  

 

4.1.1.2.Edukacija odgojitelj  

 

4.1.1.2.1. Odgojitelji će na internim stručnim vijećima biti upoznati sa Europskim 

kurikulumom za razvoj otpornosti djece predškolske dobi. Nakon edukacije 

odgojitelji  će moći:  

- definirati otpornost kao višedimenzionalni koncept sposobnosti osobe da se uspješno 

prilagodi i kompetentno funkcionira, unatoč stresnim, neugodnim i drugim 

nepovoljnim životnim okolnostima 

- argumentirati značaj razvoja otpornosti kod djece predškolske dobi  

- isplanirati i izvoditi Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske dobi  

Edukacija će se provesti od studenog do ožujka kroz 7 radionica.  

 

4.1.1.2.2. Edukacija odgojitelja u području emocionalne inteligencije pri čemu će odgojitelji    

steći dodatna znanja i intenzivirati planiranje različitih aktivnosti i sadržaja za 

djecu kojima će potaknuti vještine prepoznavanja, imenovanja, razumijevanja i 

sposobnost kontroliranja emocija. Rad s djecom uključivat će razvoj svijesti o sebi, 

nošenje s emocija, empatiju, razvoj socijalnih vještina.   

Edukacija će se održati u siječnju 2021.  

 

4.1.1.2.3.  Komunikacijske vještine- „Čujem te, razumijem te, poštujem te" 

             Cilj ove radionice je osvijestiti različitosti u poimanju svijeta - zašto postoje, kako  

             postići zajedničko razumijevanje i kako sačuvati odnose s ljudima koji čine naš život.  

Edukacija će se održati u prosincu 2020.   

 

 4.1.2  Poticanje ranog govornog-jezičnog razvoja i komunikacije  

 

Cilj:  Potaknuti rani govorni i jezični razvoj djece  
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Tijekom protekle godine započeli smo s unapređenjem rada u području govonro-jezičnog 

razvoja i komunikacije. Tijekom godine održane su edukacije, „Mali trikovi za uspješan 

razvoj jezika i govora“, „Kutije pričalice“, „Dramske igre u vrtiću“.  U suradnji s Knjižnicom 

i čitaonicom Fran Galović provedena je akcija promocije čitanja djece „Vrećice pričalice“, 

podijeljeni su letci roditeljima o važnosti čitanja djece te je održan i roditeljski sastanak 

„Čitanje s djetetom – zajedničko veselje i mnogostruka korist. Kako su komunikacijske 

vještine važne za socijalnu interakciju razvoj vještine govorenja je krucijalan kako bi se 

razvila produktivna komunikacija. Analizirajući godišnje izvješće i procjenu odgojitelja 

vezanu uz korištenje sadržaja za razvoj  govorno jezičnog razvoja uočeno je premalo 

korištenje igara fiziološkog i govornog disanja kao i igara za razvoj glasa, mikromotorike  te 

igara slogovanja i rime.  

 

4.1.2.1.  Jezične i govorne igre za jaslički i vrtićki uzrast  

Stoga ove godine planiramo  provesti dvije radionice  za odgojiteljice djece jasličkih i vrtićkih 

u kojima bi odgojitelji dobili prijedlog jezičnih i govornih igara. Radionice bi se održale 

tijekom 11. mjeseca. Kao rezultat ovih radionica bit će prijedlog sadržaja i aktivnosti za 

razvoj govora i komunikacije. 

 

4.2. PROJEKTI  

 

NAZIV  PROJEKTA  THE CHAIN EXPERIMENT IN PRE-SCHOOLS 

IMPLEMENTATION – Erasmus + KA2 projekt 

Korisnici Djeca u 6 godini života, skupina Cvjetići, zaposlenici vrtića  

koji sudjeluju u projektu, roditelji, djedovi i bake   

Cilj -Povezivanje obrazovanja odraslih i predškolskog odgoja za jačanje 

multinacionalne suradnje 

-Razmjena ideja, prakse i metoda eksperimenta lanca u provedbi 

predškolskih ustanova 

Očekivani ishodi 
 

- usvajanje vještine sastavljanja mehaničke kompozicije koja  

se stavlja u kretanje u slijedu  

- bolja međugeneracijska suradnja – djeca-umirovljenici  

 - razvijanje znanja o tehničkoj strukturi  

- vještina  baratanja predmetima 

Sudionici Odgojna skupina Cvjetići, Otvoreno učilište Koprivnica,  

Ljudska univerza Jesenice i ostali partneri iz Slovenije, Italije, Poljske 

Metode odgojno-

obrazovnog rada 

Istraživačko spoznajne aktivnosti, eksperimentiranje, crtanje,  

posjete, radionice, stručne edukacije, razmjena iskustava 

Vrijeme trajanja  2019. – veljača 2021. – produžuje se rok radi COVID-119 

Način vrednovanja Fotografije, potpisne liste, izvješća, pedagoška   

dokumentacija, naprave  

Nositelji projekta Ljudska univerza Jesenice 

 

NAZIV PROJEKTA  “Bridge to multicultural learning and creating”  

Erasmus+ KA2 project    

Korisnici Djeca u petoj godini života – Mrkvice  

Cilj - ostvariti međugeneracijsku suradnju  (povezivanje  

  obrazovanja za odrasle i predškolski odgoj) 
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- potaknuti spoznajni razvoj,  

- izrada didaktike za poticanje spoznajnog razvoja uz  

   uvođenje kulturoloških elemenata  

Očekivani ishodi 
 

-Razvoj komunikacijskih vještina 

-Upoznavanje s hrvatskom kulturom i tradicijom   

-Razvoj pamćenja, koncentracije, percepcije, uzročno posljedičnih veza, 

zaključivanja 

Sudionici -Pučko otvoreno učilište Koprivnica – seniori 

-Djeca u petoj godini 

-Seniori vrtića 

-partneri iz Slovenije, Malte, Estonije 

Metode odgojno-

obrazovnog rada 

Radionice, predavanja, prezentacije, posjete  

 

Vrijeme trajanja  2020-2022 

Način vrednovanja Fotografije, potpisne liste, izvješća,  

Nositelji projekta Ljudska univerza Jesenice- Slovenija  

 

NAZIV  PROJEKTA  “ZDRAV KAO LAV” 

Korisnici:  Djeca skupine „Točkice“, djeca u šestoj godini života, Loptica 

Cilj - Podizanje svijesti o važnosti preventivnih mjera- poticanje na fizičku 

aktivnost i pravilnu prehranu od najranije dobi 

- Razvoj samosvijesti o zdravlju i brizi za njega od najranije dobi uz 

osvrt na način i utjecaj prehrane  

- Osvješćivanje kod odraslih koji brinu o djeci potrebe za preventivnim 

djelovanjem u svrhu kasnijeg razvoja i zdravlja njihove djece 

Očekivani ishodi - ispravno provođenje vježbi za pravilan rast i razvoj  

- usvajanje motoričkih, komunikacijskih i socijalnih vještina 

- stjecanje spoznaja i znanja o važnosti fizičke aktivnosti i pravilne 

prehrane 

- stjecanje znanja o voću, povrću našeg kraja te važnosti konzumacije 

upravo tih namirnica 

Sudionici - djeca skupine „Točkice“,  

- Srednja škola Koprivnica 

-  učenici smjer fizioterapeutski tehničar 

- profesori: Natalija Tomac Kelek, Vladimir Obranović, Ines Frančić, 

Rajka Bagarić, Ana Prentašić 

Metode odgojno-

obrazovnog rada 

-Uvježbavanje i izvođenje principa, metoda i vještina kineziterapijskih 

mjerenja i korištenje ciljane kineziterapije od strane profesora i učenika 

smjera fizioterapeuti 

-Edukacije, procjene, mjerenja, radionice i kineziterapijske vježbe na 

lokacijama DV Tratinčica (Objekt Loptica) i Srednja škola Koprivnica 

-Aktivnosti i didaktičke igre na temu „Pravilna prehrana“, „ Moje tijelo“ 

-Aktivnosti izrade zdravih sokova, smoothie, grickalica 

Vrijeme trajanja  Radna godina 2020.-2021.  

Način vrednovanja -Razgovor o provedenoj aktivnosti sa profesorima 

-Foto dokumentacija 

-Bilješke o zapaženom i zapisi dječjih izjava 

-Praćenje postignuća djece na početku i kraju - koliko uspješno mogu 

izvesti zadanu vježbu 

-Procjena motoričkih sposobnosti – eksplozivna snaga, agilnost, 

fleksibilnost, koordinacija 

Nositelji projekta -Odgojiteljice Ksenija Zember, Adrijana Gajski 

-Profesori srednje škole Natalija Tomac Kelek, Vladimir  Obranović, 

Ines Frančić, Rajka Bagarić, Ana Prentašić  
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NAZIV PROJEKTA  S KOLJENA NA KOLJENO 

Korisnici  Djeca u petoj  i šestoj godini života, odgojna skupina Gumbići, vrtić 

Tratinčica 

Cilj Razviti kod djeteta, od najranije dobi, osjećaj poštovanja prema 

hrvatskoj predajnoj (tradicijskoj) kulturi i tako ga potaknuti na očuvanje 

vlastitog identiteta 

Očekivani ishodi 
 

-Usvajanje brojalica, uspavanki, dječjih napjeva, kraćih pjesmica i igara 

s pjevanjem 

-Razvijanje osjećaja za ritam i melodiju  

-Razvoj prirodnih oblika kretanja 

-Savladavanje prostornog kretanja – krug, polukrug, ples u paru, 

koreografija 

-Razvoj osjećaja pripadanja obitelji, grupi, vrtiću 

-Razvoj samostalnosti, samopouzdanja i zadovoljstva u vlastitoj 

aktivnosti  

-Prepoznavanje, istraživanje i njegovanje različitih elemenata tradicijske 

baštine Podravine  na svim područjima (glazbenom, likovnom, 

govornom, plesnom) 

Sudionici Djeca, odgojitelji, roditelji, bake i djedovi odgojne skupine Gumbići, 

vanjski suradnici 

Metode odgojno-

obrazovnog rada 

-Metode usmenog izlaganja, dramatizacije, demonstracije, 

improvizacije, istraživanja 

-Metoda vježbanja, specifične aktivnosti s kretanjem, koreografije 

- Aktivnosti u suradnji s roditeljima, bakama i djedovima 

Vrijeme trajanja 

projekta: 

2020./2021.  

Način vrednovanja: Pedagoška dokumentacija, projektna dokumentacija (sakupljeni 

tradicijski sadržaji), likovni radovi, foto dokumentacija 

Nositelji projekta: Skupina Gumbići i odgojiteljice Jasminka Hodalić i Marija Domanovac 

 

NAZIV PROJEKTA  Čitateljski klub „ S knjigom zajedno – roditelji i odgojitelji na putu 

do sretnog djeteta“ 

Korisnici - Roditelji ( prijavljeni) skupina „Cvjetići“, „Leptirići“, „Točkice“  

- Odgojiteljice Adrijana Gajski, Bojana Kežman, Mimoza Tatari Strelec 

- Djeca prijavljenih roditelja 

Cilj -Podrška i suradnja roditelja i odgojitelja za odgoj zadovoljne i sretne 

djece 

-Korištenje stručne literature za obogaćivanje spoznaja o dječjem 

razvoju i rješavanju odgojnih problema 

Očekivani ishodi 
 

-Podrška i suradnja roditelja i odgojitelja za odgoj zadovoljne i sretne 

djece 

- Korištenje stručne literature za obogaćivanje spoznaja o dječjem 

razvoju i rješavanju odgojnih problema 

-Osnaživanje i osvješćivanje roditelja i odgojitelja u metodama odgojno 

– obrazovnog rada 

-Razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina zavisno o odabranoj temi 

Sudionici -Roditelji ( prijavljeni) skupina „Cvjetići“, „Leptirići“, „Točkice“ iz 

objekta „Loptica“ i Pčelica 

-Odgojiteljice Adrijana Gajski, Bojana Kežman, Mimoza Tatari Strelec 

- Djeca prijavljenih roditelja 

Metode odgojno-

obrazovnog rada 

-Klub roditelja – predavanja, razgovori, parlaonica za i protiv, okrugli 

stol, oluja mozgova 

-Igraonica za djecu – didaktičke igre, društvene igre, igre uloga i 
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aktivnosti koje su planirane na određenu temu ( u slučaju povoljne 

epidemiološke slike) 

Vrijeme trajanja  2020./2021.  

Način vrednovanja: -Anketni listić na početku i kraju 

-Zaključci i ocjena korisnosti određenog zaključka ili metode odg.-

obrazovnog rada 

-Foto dokumentacija, dječje izjave, dječji radovi 

Nositelji projekta: Adrijana Gajski, Bojana Kežman, Mimoza Tatari Strelec 

 

NAZIV PROJEKTA  „KUTIJE PRIČALICE“ – stvaranje poticajnog čitalačkog 

okruženja u obiteljskom domu 

Korisnici Djeca  skupina „Zečeki“, „Točkice“ i „Cvjetići“ „Sovice“ i njihovi 

roditelji (djeca u drugoj, petoj i šestoj godini života) u objektima 

Bubamara,  Loptica, Pčelica   

Cilj Druženje i povezivanje djece i roditelja u zajedničkim obiteljskim 

aktivnostima stvaranje poticajnog čitalačkog okruženja u obiteljskom 

domu. 

Očekivani ishodi 
 

-razvoj pozitivnog odnosa djece prema književnim djelima 

-stvaranje navike čitanja u obiteljskom domu 

-razvoj govora, bogaćenje rječnika, praćenje, zapamćivanje i 

prepričavanje sadržaja slikovnice 

Sudionici 
 

-djeca i roditelji iz skupine „Zečeki“ 

-djeca i roditelji iz skupine „Cvjetići“ 

-djeca i roditelji iz skupine „Točkice“ 

-djeca i roditelji iz skupine „Sovice“  

odgojiteljice navedenih skupina: Bojana Kežman i Adrijana Gajski, 

Ljubica Fijačko, Irena Geček, Željka Turk, Ana Verčević 

Metode odgojno-

obrazovnog rada 

-informiranje roditelja o načinu korištenja „Kutija pričalica“ 

-razmjena informacija između roditelja i odgojitelja, individualni 

razgovori sa djecom /sakupljanje povratnih informacija 

Vrijeme trajanja  2020./2021. 

Način vrednovanja -Zapisi roditelja: djeca prepričavaju priču (ovisno o dobi djece) 

-Likovni radovi 

-Fotodokumentacija 

-Iskazi djece (ovisno o dobi djece) i roditelja 

-Završna anketa za roditelje 

Nositelji projekta Bojana Kežman, Adrijana Gajski 

 

NAZIV PROJEKTA  „KOPRIVNICA NAŠ GRAD!“  

(šetnjom upoznajmo naš grad)  

Korisnici Djeca u 6 i 7 godini života, skupine Iskrice, objekt Ivančica  

Cilj -Upoznati grad u kojem živimo, najvažnije ustanove, trgove, 

spomenike 

-Provoditi vrijeme na otvorenom, zdravo se kretati, šetati 

Očekivani ishodi 
 

-znati naziv, svrhu i namjenu najvažnijih ustanova i lokacija u gradu 

-Znati naziv glavnog trga u gradu 

-Prepoznati spomenike grada 

-Razviti prostornu percepciju, steći iskustvo kretanjem 

-Razviti vizualnu percepciju promatranjem  

Sudionici 
  

Djeca i odgojitelji skupine Iskrice, pedagoginje, knjižničarke, 

profesori i učenici glazbene škole, zaposlenici ostalih ustanova grada 

Koprivnice 

Metode odgojno- -Šetnja, crtanje, izrada simbola grada, spomenika, čitanje slikovnica 
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obrazovnog rada Koprivko, slušanje i pjevanje pjesama o Koprivnici 

-Izrada plakata Koprivko 

-Intervju: što znamo o Koprivnici 

Vrijeme trajanja  2020./2021. 

Način vrednovanja: Plakati s fotografijama lokacija koje smo posjetili, likovni radovi, 

intervju, pedagoška dokumentacija 

Nositelji projekta: Odgojiteljice Ines Arko, Davorka Koščak 

 

NAZIV  PROJEKTA  Živimo zajedno ali s razlikama - tolerancija prema osobama s 

invaliditetom 

Korisnici 2013., 2014., 2015., skupina Bubamare, objekt Loptica 

Cilj Razvijanje povoljnih, prihvaćajući stavova prema osobama s 

invaliditetom, različitostima 

Očekivani 

ishodi/postignuća 

Tolerancija, prihvaćanje i razumijevanje različitosti kod ljudi, 

upoznavanje problematike osoba s invaliditetom, opći razvitak kulture 

življenja, suradnja i spremnost na pomoć 

Sudionici Udruga „Bolje sutra“, Udruga slijepih osoba, Udruga gluhih osoba, 

COOR Podravsko sunce, defektolog Slavica Kanižaj Mihalec, 

pedagoginje Natalija Kušek i Katarina Flac, psihologinja Paula Kuharić 

Metode odgojno-

obrazovnog rada 

Posjeti / gostovanja, komunikacija preko ZOOM platforme, istraživačko 

manipulativne aktivnosti, raznovrsne igre, životno praktične aktivnosti, 

aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja, aktivnosti s kretanjem 

Vrijeme trajanja  Kontinuirano kroz pedagošku godinu 2020. – 2021.  

Način vrednovanja Procjena na početku i na kraju provedbe projekta, video zapisi, audio 

zapisi, fotografije, dječji radovi, plakati, razgovor 

Nositelji projekta Djeca iz skupine Bubamare, odgojiteljice Štefica Kraljić, Sanja 

Petković, Margareta Cahunek 

 

NAZIV  PROJEKTA   SVIJET GLAZBE 

Korisnici Skupina Bubamare, Loptica (djeca u šestoj i sedmoj godini života) 

Cilj Produbljivanje interesa za glazbu, instrumente, notno pismo, pitam. 

Upoznavanje s različitim vrstama glazbe.  

Očekivani 

ishodi/postignuća 
 

Dijete će moći slušno i vizualno prepoznati instrument,  

Razvit će osjećaja za ritam 

Dijete će savladati  osnove  notnog pisma 

Dijete će se upoznati s različitim vrstama glazbe,  

Razvit će spoznaju o snimanju glazbe   

Sudionici Vedran Šikić, roditelj, Glazbena škola Fortunat Pintarić, Robert Stilin – 

audio inženjer, Blues Club KC (M.Rušak, Burić, Janjić) 

Metode odgojno-

obrazovnog rada 

Posjeta Glazbenoj školi Fortunat Pintarić, organiziranje radionica sa 

zainteresiranim roditeljima, te s navedenim klubom.  

Vrijeme trajanja  Kontinuirano kroz pedagošku godinu 2020. – 2021.  

Način vrednovanja Procjena na početku i na kraju provedbe projekta, video zapisi, audio 

zapisi, fotografije, dječji radovi, plakati, razgovor 

Nositelji projekta Sanja Petković, Margareta Cahunek  

 

NAZIV PROJEKTA “ČITANJE NAM OTVARA NOVE SVJETOVE” 

Korisnici Skupina “Jabučice” – djeca u trećoj i četvrtoj godini života 

Cilj -učiniti čitanje slikovnica djelom svakodnevice kod kuće 

-druženje i povezivanje djece i roditelja u zajedničkim obiteljskim 

aktivnostima i stvaranje poticajnog čitalačkog okruženja u obiteljskom 

domu 

-poticanje aktivnog članstva knjižnice djece skupine “Jabučice” 
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Očekivani ishodi 
  

-razvoj pozitivnog odnosa djece prema književnim djelima 

-stvaranje navike čitanja u obiteljskom domu 

-razvoj govora, bogaćenje rječnika, praćenje, zapamćivanje i 

prepričavanje sadržaja slikovnice 

-stvaranje navike odlaska u knjižnicu 

Sudionici 
  

-djeca i roditelji skupine “Jabučice” 

-odgojiteljice skupine: Sandra Oreški i Maja Radmilović 

-Ida Gašpar - knjižničarka dječjeg odjela knjižnice i čitaonice “Fran 

Galović” 

Metode odgojno-

obrazovnog rada 

-sastajanje s knjižničarkom jednom mjesečno – upoznavanje s novim 

slikovnicama i čitanje istih 

-razmjena informacija između roditelja i odgojitelja, 

-individualni razgovori sa djecom /sakupljanje povratnih informacija 

-posjeti knjižnici radi upoznavanja svih usluga koje nudi i posudbe 

knjiga 

Vrijeme trajanja 2018./2024. 

Način vrednovanja -likovni radovi 

-fotodokumentacija 

-iskazi djece (ovisno o dobi djece) i roditelja 

-praćenje broja djece koja su  ili će postati članovi knjižnice i učestalost 

posuđivanja slikovnica 

-početna i završna anketa za roditelje 

Nositelji projekta Sandra Oreški i Maja Radmilović 

 

 

4.3. NASTAVAK RADA NA PODRUČJIMA  

 

PODRUČJE RADA SADRŽAJ 

EKO VRTIĆ  

Status: potvrditi brončani 

status  

Dječji vrtić Tratinčica ove radne godine mora potvrditi BRONČANI 

STATUS. Zato se nastavlja rad na implementaciji elemenata za 

održivi razvoj, potiče se razvoj ekološke svijesti djece kroz 

svakodnevne aktivnosti, obilježavaju se dani vezani za zaštitu 

Zemlje, provode se aktivnosti s ciljem upoznavanja djece s pojmom 

klimatskih promjena i njihovim utjecajem na kvalitetu života ljudi, 

životinja, biljaka. Nastoji se djecu upoznati s postupcima koji 

pomažu očuvanju klime na Zemlji i usporavaju klimatske promjene, 

potaknuti djecu na štednju energije i odvajanje otpada u odgojnim 

skupinama, kao i odgovornim odnosom prema pitkoj vodi.  Tijekom 

studenog bit će održan Odbor Eko-škole na kome će biti donesen 

plan i program rada Eko-škole. Radit će se sadržaji vezani uz 

klimatske promjene i smanjivanje emisije CO2. Uz ovu temu i dalje 

se radi na temama  Otpad i Voda. Voditelji objekata su i eko-voditelji 

koji organiziraju provođenje eko-patrola te uređuju stalne i 
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privremene panoe pri objektima.  Suradnje s Gradom na projektu 

Otpad odvoji, pametne navike usvoji“, Komunalac.  

Nositelji: pedagog, eko-koordinatori, kumovi i vanjski suradnici. 

POVEZIVANJE VRTIĆA I 

ŠKOLE 

S ciljem osiguranja kontinuiteta i odgoju i obrazovanju nastavljamo 

sa povezivanjem vrtića i škola koje obuhvaća organiziranje posjeta 

školama, upoznavanje zanimanja učitelj/učiteljica za predškolsku 

djecu, organiziranje roditeljskih sastanaka s učiteljicama s temom 

„Što treba znati roditelj prvoškolca“, organiziranje sastanaka  

odgajatelja i učitelja sa svrhom prenošenja iskustava o djeci koja 

odlaze u školu, upoznavanje prostora škole i rada na nastavnom satu , 

kao i roditeljskih sastanaka s temama Priprema djece školu, 

organiziranje zajedničkih aktivnosti prilikom blagdana. 

Nositelji/suradnici: stručni suradnici vrtića i škole, odgajatelji, 

učitelji 

RAD NA OTVORENOSTI 

SUSTAVA USTANOVE  

Napomena: Ukoliko prođe kriza s COVID-om 19, nastavit ćemo na 

implementaciji sadržaja za poticanje  otvorenosti sustava. Potičemo 

otvorenost u prostornom, socijalnom i komunikacijskom smislu.  

Otvorenošću i osmišljenošću prostora bogatog materijalima i 

didaktičkim igračkama, poticanjem interakcije djece različite dobi i 

većom povezanošću odgajatelja u ovakvoj organizaciji 

omogućavamo djeci slobodno i sigurno kretanje kroz sve prostore 

(soba dnevnog boravka, hodnik, hol, dvorana). Dobra organizacija i 

pokrivenost svih prostora prisutnim odgajateljima omogućava 

potreban uvid u dječje aktivnost i nužne intervencije ovisno o 

situaciji, interesu i potrebi djeteta i roditelja. 

Otvorenost sustava provodimo kroz nekoliko dimenzija: organizacija 

radnog vremena odgojitelja, mjesečno planiranje pri objektima i 

organizacija dana raznovrsnih aktivnosti, širenje mreže vanjskih 
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suradnika.  

 

 

4.4. PROGRAM JAVNIH POTREBA  

 

4.4.1. Program predškole  

 

Prema Pravilniku o sadržajima i trajanju programa predškole (NN 107/14),  predškola je 

obvezna za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Djeca uključena u redovite 

programe u dječjim vrtićima sadržaje programa predškole provode u sklopu redovitog 

programa, a za djecu koja ne polaze redovni program organizira se predškola u popodnevnim 

satima. U kraći program predškole bit će uključeno 46 djece, a u redovnom programu 188 

djece.     

  

Kalendar   rada   predškole   2020./2021.  

Zbog situacije s Covidom -19 i otežalih uvjeta upisa i nedostupnosti obitelji upisi u predškolu 

kao i natječaj za voditelja predškole su kasnili. Tako će predškola započeti  započeti 

12.10.2020. i traje do 11.6. 2021. Predškola za skupine provodi se naizmjence prema modelu 

3-2 što znači da skupine tjedno polaze tri odnosno dva puta predškolu.  

 

Mjesec  Skupina - 

neparna 

Skupina – parna  

Br. 

susreta 

Br. 

sati 

Br. 

susreta 

Br. sati  

LISTOPAD 7 21 8 24 

STUDENI  10 30 10 30 

PROSINAC 9 27 8 24 

SIJEČANJ  8 24 9 27 

VELJAČA 10 30 10 30 

OŽUJAK 12 36 11 33 

TRAVANJ 9 27 11 33 

SVIBANJ 11 33 10 30 

LIPANJ 4 12 3 9 
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 Ukupno: 80 240 80 240 

IZLET   1 10  1 10 

Sveukupna  satnica  programa 

predškole  

81 250 81 250 

 

Ne radi se: 

 18.11.2020. – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rada i Dan sjećanja na žrtvu 

Vukovara  

 Od 23.12.2020. do 6.1.2021. 

 2.4.2021. – Veliki petak  

 5.4. 2021. – Uskrs 

 3.6.2021.-Tijelovo 

Dječji vrtić Tratinčica ima  Suglasnost na ustroj i provedbu obveznog Programa predškole od 

Ministarstva znanost, obrazovanja i sporta od 14. rujna 2015.,  Klasa: 601-02/15-03/00561, 

Ur.broj: 533-25-15-0004.(reverifikacija). 

 

4.4.2. Odgojno-obrazovni rad djece s teškoćama i darovite djece 

 

Rad s djecom s teškoćama svakodnevno se provodi po slijedećem protokolu, a sa svrhom 

cjelovitog zadovoljavanja potreba djeteta i dostizanja njegovih maksimalnih mogućnosti: 

 

Aktivnost Sudionici Vremenik 

Prepoznavanje pp (intervju, 

opservacija) 

Roditelj, stručni suradnici, 

odgojitelj 

Rujan, kolovoz, po potrebi kroz 

godinu 

Priprema okruženja Stručna služba, roditelj, 

odgojitelj, vanjski suradnici 

(pedijatar, Udruga) 

Rujan, kolovoz, po potrebi kroz 

godinu 

Izrada programa opservacije i 

izvješća o rezultatima 

opservacije 

Stručna služba, odgojitelj Rujan, listopad, po potrebi kroz 

godinu 

Individualno planiranje (IOOP, 

individualne upute) 

Stručni suradnici Rujan, listopad, po potrebi kroz 

godinu 

Individualan rad Stručni suradnik Kroz godinu 

Praćenje razvoja i napretka Stručni suradnik, odgojitelj Tromjesečno 

Edukacija i savjetovanje 

(odgojitelj, roditelj, stručna 

služba) 

Stručni suradnik, odgojitelj, 

roditelj, ostali stručnjaci 

Kroz godinu 

 

U slučaju nepredviđenih izvanrednih okolnosti, to jest stupanja na snagu mjera potpunog 

zatvaranja vrtića,  rad stručne službe odvijat će se na daljinu (rad od kuće).  

Roditelji/skrbnici djece s teškoćama biti će obaviješteni o načinu provođenja individualnog 

rada na primjeren način (telefon, e- pošta). Individualni rad, edukacije i savjetovanja odvijat 

će se na jedan od slijedećih načina: 
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 E- pošta 

 Videopozivi (Zoom, WhatsApp, Viber) 

 

Terapija senzorne integracije 

 

U DV Tratinčica nastavlja se program terapije senzorne integracije koji provode zdravstveni 

voditelj. Tijekom  mjeseca rujna obavit će se trijažni postupak  u skupinama te dijagnostika 

detektirane djece radi utvrđivanja senzornog profila djeteta. Terapija poremećaja senzorne 

integracije provoditi će se tijekom godine u prijepodnevnim satima.   

Radi zadovoljavanja specifičnih potreba koje imaju potencijalno darovita djeca, rad će se 

odvijati po slijedećem protokolu: 

 

Aktivnosti Sudionici Vremenik 

Identifikacija (djeca u petoj, 

šestoj i sedmoj godini života) 

Odgojitelj, roditelj, psiholog Listopad, po potrebi tijekom 

godine 

Rad u skupini (individualne 

upute, obogaćivanje sadržaja, 

direktan rad, projektni rad) 

Dijete, odgojitelj, psiholog Tijekom godine 

Grupni rad (Lumenkići, 

projektni rad u skupini ili 

objektu) 

Dijete, odgojitelj, Margareta 

Cahunek, psiholog 

Tijekom godine 

Edukacija i savjetovanje 

(individualno, roditeljski 

sastanci, evaluacije) 

Roditelj, odgojitelj, Margareta 

Cahunek, psiholog 

Tijekom godine 

 

 

4.5. ALTERNATIVNI ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD U SKLADU S 

PREPORUKAMA STOŽERA I EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM  

 
Za vrijeme trajanja pandemije rad u vrtiću usmjeren je na odgojno-obrazovni rad zatvoren u 

odgojnim skupinama bez primjene otvorenog načina rada koji pretpostavlja korištenje svih 

prostora vrtića za igru djeteta kao i planiranje sadržaja i aktivnosti za djecu drugih odgojnih 

skupina. Kako bi se smanjila mogućnost prijenosa virusa djeca se kreću isključivo u prostoru 

sobe dnevnog boravka, garderobe i sanitarnog prostora. Roditeljima je ulaz u prostore 

ograničen tako da djecu predaju odgojiteljima na ulazima na terasama pri čemu roditelj koristi 

masku za usta te dijete prolazi dezinfekcijsku barijeru i obavezno pere ruke u prisustvu 

odgojitelja uz njegovu pomoć. U prostorima gdje nije moguće osigurati pristup preko terase, 

roditelji imaju brojčano ograničeni pristup u prostore uz obaveznu dezinfekciju ruku pri ulazu 

i korištenje zaštitne maske. Prilikom organizacije roditeljskih sastanaka vodi se briga o 

razmaku, zaštitnim maskama, mjerenju temperature i upisivanju u listu, dezinfekciji ruku te 

prikladnoj veličini prostora odnosno i odvijanju roditeljskih sastanaka na otvorenom kada to 

vremenski uvjeti dozvoljavaju.  

U slučaju zatvaranja vrtića svi odgojitelji dogovorili su s roditeljima svojih skupina način 

komuniciranja i rada s djecom. S obzirom na preferenciju većine koriste se aplikacije Viber, 

WhatsApp ili portal Dinamikom. Dok se preko mrežne stranice, Facebook stranice i You tube 



31 

 

kanala roditeljima nude različiti sadržaji i aktivnosti koju djeca mogu samostalno koristiti ili 

ih provode roditelji s djecom.  

Odgojitelji roditeljima nude sadržaje za rad s djecom pritom vodeći računa da se na taj način 

potiče cjelovit razvoj djeteta. Tijekom tjedna daju 2 zadataka za djecu i roditelje pri čemu je 

potrebno tražiti povratnu informaciju od roditelja o uratku djeteta, dok ostale aktivnosti nude, 

a roditelji ih biraju prema slobodnom izboru.  

 

4.5.1. Organizacija rada sa školskim obveznicima odnosno djecom koja su korisnici programa   

           predškole  

 

Kako je program predškole obavezan za svu djecu prije polaska u osnovnu školu i osmišljen 

je tako da omogući djeci lakši prijelaz iz ustanove u ustanovu kao i da ujednači odgojno-

obrazovne mogućnosti za uspjeh svih školaraca važno je da se rad s djecom nastavi uz stalni 

nadzor i sudjelovanje roditelja.  

Psiholog ustanove će uputiti odgojitelje određujući razvojne zadaće na kojima je važno raditi 

s djecom dok će odgojitelji pripremiti sadržaje i aktivnosti na kojima će djeca i roditelji 

zajedno raditi. Odgojitelji daju zadatke svakodnevno preko osnovanih grupa roditelja, a uratke 

djece roditelji im šalju osobno bez dijeljenja na grupnoj aplikaciji. Tijekom tjedna roditelj ima 

obvezu javiti se odgojitelju te proslijediti uradak djeteta osobno odgojitelju.  

 

4.5.2. Organizacija rada s djecom s teškoćama u razvoju 

 

Stručni suradnici planiraju individualizirani rad s djecom s teškoćama online koristeći video 

zapis, ZOOM, upute za roditelje ili neki drugi online platformu za rad. Pri individualiziranom 

radu potrebno je tražiti aktivno uključivanje roditelja i povratnu informaciju. S obzirom na 

vrstu poteškoće i potreba djeteta stručni suradnici samostalno odlučuju o oblicima rada online.   

 

 

4.6.  KRAĆI  PROGRAMI  

   

U Dječjem vrtiću provodi se nekoliko kraćih programa koji djeluju kroz Klub Tratinčica.  

Način organizacije rada u izvanrednoj situaciji zbog Covida -19 ovisi o odlukama Stožera. 

Igraonice će započeti s radom kada okolnosti to dozvole.  

 

Verifikacija Naziv programa Voditelj Vrijeme provođenja 

Klasa: 601-02-/05-

03/00256 

Urbroj: 533-10-06-8 

Dječja igraonica  Mirela Pasko Dva puta tjedno po 2 

sata 

Klasa: 601-01/92-01-160 

Urbroj: 532-06/92-01 

Glazbena igraonica Marina Novogradec 

Nikolina Šestak  

Jednom tjedno po 1 sat 

Klasa: 601-02/13-

03/01189 

Urbroj: 533-25-14-0004 

Ritmička igraonica Jelena Matijaško Mlađa i starija grupa  

Svaka dva puta tjedno 

po 1 sat  

Klasa: 601-02/15- Lumenkići Margareta Cahuenek Jednom tjedno po 1,5 
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03/00826, Urbroj: 533-

25-16-0004 

 sat 

Klasa: 601-02/13-

03/00226, Urbroj: 533-

21-13-0004 

Slovkići  Mateja Ružić 

Mimoza Tatari Strelec 

Jednom tjedno po 2 

sata   
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STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 

Temeljem Zakona o zaštiti na radu, Zakona zaštiti od požara i ostalih važećih zakona s tog 

područja radnici Dječjeg vrtića „Tratinčica“ redovito se osposobljavaju za: 

 Rad na siguran način 

 Provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i 

imovine ugroženih požarom 

 Evakuaciju 

 Poslovi s posebnim uvjetima rada (radnik na tehničkom održavanju i radnik na 

održavanju) 

 Tečaj higijenskog minimuma   

 

Odgojno-obrazovni radnici imaju obavezu individualnog stručnog usavršavanja, a imaju 

mogućnost stručnog usavršavanja u ustanovi i izvan ustanove.   

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE U USTANOVI 2020./2021. 

 

Vrijeme odvijanja Tema Predavači 

Listopad Važnost životno-praktičnih i 

radnih aktivnosti u radu s djecom 

jasličkog i vrtićkog uzrasta 

Natalija Kušek, pedagog 

Sonja Široki, odgojitelj 

Igre na otvorenom  Katarina Flac, pedagog 

Kako razgovarati s roditeljima  Paula Kuharić, psiholog 

Hitna stanja u dječjoj dobi Lana Kranberger, zdravstvena 

voditeljica  

Studeni Spremnost odgojitelja djece 

predškolske dobi za inkluzivnu 

praksu – stavovi odgojitelja prema 

djeci s TUR  

Slavica Mihalec Kanižaj, defektolog  

Kako razviti psihološku otpornost 

djece  

studeni-ožujak 

Natalija Kušek, pedagog 

Jezične i govorne igre za jaslički 

uzrast  

Mateja Ružić, logoped 

Natalija Kušek, pedagog 

Jezične i govorne igre za vrtićki 

uzrast 

Mateja Ružić, logoped 

Natalija Kušek, pedagog 

Prosinac  
Komunikacijske vještine – Čujem te, 

razumijem te, poštujem te 

Paula Kuharić, psiholog 

Siječanj Emocionalna inteligencija  Katarina Flac, pedagog 

Veljača Skolioza kao najčešći deformitet 

kralježnice  

Zoran Zagorščak, zdravstveni voditelj 

Bobath koncept u habilitaciji 

visokoneurorizične djece  

Zoran Zagorščak, zdravstveni voditelj  

Ožujak Rano stimuliranje i poticanje osjetila Slavica Mihalec Kanižaj, defektolog  
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za razvoj dobre senzorne integracije  

Dobar glas daleko se čuje Mateja Ružić, logoped  

Prevencija pretilosti kod djece  Lana Kranberger, zdravstvena 

voditeljica  

Travanj Stres  i kako pričama pomoći djetetu Petra Furdić i Dajana Punčikar 

Terapeutska igra u vrtićkom 

okruženju  

Petra Furdić i Dajana Punčikar 
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SURADNJA S RODITELJIMA 
 

 

Suradnja odgojno-obrazovnih radnika i roditelja djece je osnova za stvaranje optimalnih 

uvjeta za dobrobit djeteta. Partnerstvo i dobra suradnja s roditeljima osiguravaju odgoj 

kompetentnog djeteta u skladu s vrijednostima obitelji i društva u cjelini. Suradnju s 

roditeljima proširujemo korištenjem digitalnih medija što je prije svega uvjetovano Covidom-

19. Tako u komunikaciji s roditeljima koristimo društvene aplikacije Viber, WhatsApp; 

društvene mreže-Facebook; YouTube kanal, mrežna stranica vrtića te portal Dinamikom. 

Upotrebljavajući ove platforme i aplikacije tijekom Covid krize organizirali smo rad vrtića 

objavljivanjem sadržaja i aktivnosti prikladnih za djecu kako bi roditelji mogli s djecom raditi 

kod kuće.  

Suradnju s roditeljima nastavljamo na tri segmenta: 

 Informiranje o razvoju djeteta te svakodnevnim aktivnostima u skupini (individualne 

konzultacije kroz godinu, Dinamikom, roditeljski sastanci) 

 Podrška roditeljstvu (radionice, predavanja, leci, list „Tratinčica“, program „Rastimo 

zajedno“, )  

 Volontiranje roditelja u odgojnim skupinama (uključivanje u radionice, radne akcije, 

prezentiranje zanimanja, neposredan odgojno-obrazovni rad, izleti, kutija Kritika-

pohvala, roditeljska vijeća, anketiranje o zadovoljstvu uslugom) 

Suradnja s roditeljima nastavlja se Vijećem roditelja i odabirom predstavnika roditelja u 

Vijeće. Informiranje roditelja provodi se i preko kutića roditelja  koji su promijenili svoje 

mjesto i nalaze se na ulaznim prostorima na terasama i prozorima skupina.  

Tijekom godine stručni suradnici pripremat će roditeljske sastanke s temama koje odgojitelji 

istaknu potrebnima. Ukoliko se neće moći održavati roditeljski sastanci u prostoru vrtiću, 

održat ćemo ih preko platforme ZOOM, Microsoft Teams ili neki od pristupačnih.  
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SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

 

Suradnja s lokalnom sredinom dragocjena je za vrtić jer obogaćuje rad ustanove 

raznim kulturnim, odgojno-obrazovnim sadržajima. Održavamo suradnju s kazalištima, 

knjižnicom i čitaonicom, muzejom, galerijom, glazbenom školom, plesnim udrugama, 

kreativnim udrugama, književnicima, znanstvenicima, slikarima.  

Javne prezentacije odgojno-obrazovnog rada provode se kroz programe uz Dan grada i 

Dan vrtića, izložbe i radionice, sudjelovanjem na sajmovima, obilježavanje Dječjeg tjedna i 

Koprivničke bajke, putem web stranice i vrtićkog lista Tratinčica. Time se vrtić otvara 

neposrednoj društvenoj sredini, prezentira se rad vrtića, a djeca aktivno sudjeluju u životu 

društvene zajednice.  

 

Planirana suradnja: 

 U sklopu projekta (Muzej grada Koprivnice, Pučko otvoreno učilište, Centar za odgoj 

i obrazovanje „Podravsko sunce“, Komunalac, Policijska uprava Koprivničko-

križevačka, Unicef, Osnovna škole Braće Radić, KC Vode) 

 Bogaćenja odgojno-obrazovnog rada (knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Dom za 

stare i nemoćne osobe Koprivnica, Obrtnička škola Koprivnica, Srednja škola 

Koprivnica, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica, Glazbena škola „Fortunat 

Pintarić“, Društvo naša djeca Koprivnica, kazalište Ludens, Dom mladih Koprivnica, 

Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije, Udruga invalida Bolje sutra, 

obrtničke radnje, Osnovna škola Đuro Ester i A.N. Gostovinski) 

 Upravljanja, organiziranja, unapređenja (tijela grada Koprivnice, tijela Koprivničko-

križevačke županije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Centar za socijalnu skrb Koprivnica, specijalizirane zdravstvene i 

odgojne ustanove, Udruga odgojitelja dječjih vrtića Koprivničko-križevačke županije, 

Zavod za javno zdravstvo, Zajednica športskih udruga grada Koprivnice, dječji vrtići 

Koprivničko-križevačke županije, Podravka) 
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VREDNOVANJE PROGRAMA 

 

Kvalitetu vrtića određuju brojni elementi, okruženje, ozračje, način vođenja, međusobni 

odnosi, komunikacija, vrijednosti, uvjerenja, prostorno-materijalni i tehnički uvjeti. 

Promišljanje i vrednovanje ustanove provodit će se prema Priručniku za samovrednovanje 

ustanova ranog i predškoskog odgoja i obrazovanja (2012.) Tijekom godine procjenjuju se 

nekoliko područja: 

1. Organizacijsko vođenje 

2. Prostorno-materijalni i tehnički uvjeti rada 

3. Zdravstveno-higijenski uvjeti rada i sigurnost 

4. Kurikulum i odgojno-obrazovni proces 

5. Vrednovanje razvojnih postignuća djece  

Vrednovanje rada u ustanovi provodit će se vanjskim i unutarnjim (samovrednovanjem) 

vrednovanjem. Vanjsko vrednovanje provodit će nadležno ministarstvo, nadležne institucije 

dok će se samovrednovanje provoditi od strane radnika ustanove, roditelja, djece, ravnatelja. 

Samovrednovanje će se provoditi jednom mjesečno tijekom mjesečnih planiranja, na 

odgajateljskim vijećima, te analizom odgojno-obrazovnog rada. Dokumentiranje i 

vrednovanja rada radi se na temelju Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške 

dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/2001).   

Vrednovanje razvojnih postignuća djece radit će se korištenjem interne liste za praćenje 

razvojnih postignuća: jezično-govornog i komunikacijskog razvoja djece, socio-emocionalnog 

razvoja, spoznajnog razvoja djece te motoričkog razvoja. 

Praćenje programa nužno je kako bi se kontinuirano i sustavno radilo na unapređenju 

kvalitete. Aktivno sudjelovanje svih djelatnika potiče timski rad, suodgovornost i stvaranje 

partnerskog odnosa. U istraživanju putova stalnog razvoja i unapređenja odgojno-obrazovnog 

procesa koristit ćemo se novom stručnom literaturom i različitim oblicima stručnog 

usavršavanja. 
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PLAN I PROGRAM STRUČNIH SURADNIKA, 

ZDRAVSTVENIH VODITELJ I RAVNATELJA 

 

9.1. RAVNATELJ 

 

Zadaća  Vrijeme 

provedbe 

Indikatori provedbe  

USTROJSTVO RADA 

 

Organizacijska priprema svih vrtićkih objekata za 

početak pedagoške godine 2018./2019. 

-raspoređivanje odgojiteljica u objekte i odgojne 

skupine 

-imenovanje voditelja objekata 

-raspored rada tehničkog osoblja po objektima 

-u suradnji sa pedagogom organizacija rada 

predškole, imenovanje odgojiteljica-voditeljica 

(tajnik, upravno vijeće) 

-organizacija odgojiteljsko-zdravstvenih radnika 

-utvrđivanje godišnje strukture radnog vremena za 

sve radnike, te praćenje njene realizacije 

-planiranje sastanaka i vođenje Odgojiteljsko 

zdravstvenog vijeća, kolegija stručnih suradnika i 

Upravnog vijeća 

-u suradnji sa pedagogom i zdravstvenim 

voditeljem ili voditeljem objekta organizacija 

zamjena odsutnih odgojitelja, te ostalog osoblja 

po potrebi 

-koordinacija rada stručnih suradnika i stručnih 

tijela te praćenje izvršenja radnih zadaća 

-praćenje ispisivanja djece iz jaslica ili vrtića te 

prihvat nove djece i raspored po skupinama 

-organizacija rada u ostalim kraćim programima 

koji se provode u vrtiću 

-redovito izvješćivanje nadležnih organa o radu 

ustanove u suglasju sa strukturom godišnjeg plana 

i izvedbenog programa 

-izvješće o radu  

 

 

 

 

-lipanj 2021. 

 

 

-rujan 2020. 

 

 

-rujan 2020. I 

tijekom godine 

-kroz godinu 

 

-tijekom godine 

 

-tijekom godine 

 

-tijekom godine 

 

-rujan 2020. 

-tijekom godine 

 

-rujan 2021. 

 

 

 

 

-organizacija rada za 

pedagošku godinu 

2021.-2022. 

 

-natječaj i izbor 

 

 

-struktura radnog 

vremena u Godišnjem 

planu i programu 

-Zapisnici s 

odgojiteljskih vijeća i 

upravnih vijeća  

-evidencija radnika 

 

-zapisnici sa 

sastanaka te potpis u 

radnu knjigu 

-tablica upisa-ispisa 

 

-raspisan upis u 

programe 

 

 

-Grad Koprivnica, 

MZO 

UVJETI RADA 

 

-snimanje postojeće situacije po osnovi potreba za 

normalni početak rada 

-prostori 

-osnovna sredstva 

-opremljenost skupina 

-u suradnji s Upravnim odjelom za društvene 

djelatnosti osigurati sredstva za nabavu 

najpotrebnije opreme za početak rada vrtića i 

 

 

-lipanj-kolovoz 

2021. I tijekom 

godine 

 

 

-Godišnji plan i 

program 

-Plan nabave 

-Javne nabave, 

ponude 

-protokoli iniciranja i 

izvršenja nabava 

-Financijski plan 
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jaslica, te za redovito investicijsko održavanje 

objekta 

-u suradnji sa računovodstvom vršiti financijsko 

planiranje sredstava i raspoređivati njihovo 

korištenje 

-aktivirati sve odgovarajuće čimbenike za 

uključivanje u opremu objekata i njihovo uređenje 

(bez naknade sredstava); roditelji u uređenju 

vanjskog prostora , radne organizacije pri 

uslužnim djelatnostima i osiguranju pedagoški 

neoblikovanog materijala, radne organizacije pri 

donacijama prehrambenih artikala 

-Financijsko izvješće 

NJEGA, SKRB I ODGOJNO-OBRAZOVNI 

RAD 

 

-u suradnji sa stručnim suradnicima izrada plana 

praćenja odgojno-obrazovne djelatnosti po 

skupinama u svrhu unapređenja djelatnosti; 

redovnog vođenja pedagoške dokumentacije te 

izvršavanja ostalih obveza koje proizlaze iz 

zadaća stručnih djelatnika (odgojiteljica, 

zdravstvenog voditelja članova stručnog tima) 

-uključivanje u planiranje rada odgojiteljsko-

zdravstvenog kadra, praćenje priredbi i 

svečanosti, sudjelovanje u izletima i ostalim 

aktivnostima koje se provode u vrtiću 

-Planiranje i realizacija KA2 projekta: 

Eksperiment lanca i Međugeneracijski most 

-sudjelovanje u istraživačkim projektima prema 

godišnjem programu rada ustanove 

-praćenje rada predškole i ostalih kraćih programa 

-angažman na realizaciji novih, kraćih, programa 

u vrtiću; stalnih ili povremenih 

-sudjelovanje u komisiji za uvođenje početnika u 

samostalni rad, praćenja rada početnika 

-u suradnji sa zdravstvenim voditeljem praćenje 

zdravstvenog stanja djece i stvaranje uvjeta za što 

povoljnije zdravstveno stanje 

-praćenje ostvarenja zadaća ostalih radnika; 

financijsko-kadrovskog osoblja, pomoćno 

tehničkog osoblja 

 

 

-tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

-tijekom godine 

 

 

 

-tijekom godine 

 

-tijekom godine 

 

-tijekom godine 

 

 

-bilješka u radnim 

knjigama  

 

 

 

 

 

 

-potpisne liste 

sastanaka, izvješća s 

putovanja 

 

 

-zapisnici komisije 

 

-zaduženje, donesene 

mjere 

 

-izvršeni zadaci  

 

SURADNJA S RODITELJIMA I 

DRUŠTVENIM OKRUŽENJEM 

 

-suradnja s roditeljima u svezi sa problematikom 

vezanom uz  neposredni rad vrtića, rada osoblja, 

smještaja djece i sl. 

-uključivanje u zajedničke roditeljske sastanke na 

početku i tijeku pedagoške godine 

-vođenje Vijeća roditelja dva puta godišnje 

 

 

-tijekom godine 

 

 

-provedeni razgovori, 

roditeljski sastanci, 

vijeća 
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-individualni razgovori prema potrebi i traženju 

roditelja ili stručnog osoblja 

-predavanje za roditelje prema godišnjem planu ili 

nastaloj potrebi tijekom godine 

-suradnja s MZO, AZOO 

-suradnja s gradonačelnikom i Gradskim vijećem 

Grada Koprivnice, Gradskom upravom 

-suradnja  s Upravnim vijećem Dječjeg vrtića 

«Tratinčica» 

-suradnja sa Upravnim odjelom za društvene 

djelatnosti Grada Koprivnice, suradnja sa Uredom 

državne uprave u Koprivničko-križevačkoj 

županiji – Služba za društvene djelatnosti  

-Suradnja s predškolskim ustanovama, osnovnim 

školama i ostalim ustanovama i organizacijama na 

području Grada i Županije i šire 

 

- Plan i program, 

Izvješće rada,… 

 

-zapisnici UV 

 

-realizirani sastanci 

-donošene odluke,… 

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI 

 

-u suradnji s tajnicom vrtića sazivati sjednice 

Upravnog vijeća 

-aktivno sudjelovati u sjednicama Upravnog 

vijeća 

-poslovi oko usuglašavanja normativnih akata s 

važećim zakonskim propisima i odrednicama 

-briga oko provođenja odluka Upravnog vijeća, te 

zakonskih odrednica, pravovremeno informiranje 

radnika o materijalnoj i financijskoj problematici 

ustanove 

 

 

-tijekom godine 

 

 

-donošenje 

dokumenata, odluka,  

dopisa, zapisnici,… 

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE 

RADNIKA 

 

-sudjelovanje u izradi programa stručnog 

usavršavanja djelatnika 

-izrada vlastitog programa stručnog usavršavanja  

te njegovo praćenje 

-praćenje i procjenjivanje realizacije programa 

stručnog obrazovanja  i usavršavanja radnika 

tijekom godine 

-stručne konzultacije sa članovima stručnog tima, 

AZOO, MZO,  Uredom za društvene djelatnosti 

-sudjelovanje u seminarima i stručnim sastancima 

u i izvan ustanove,  

 

 

-tijekom godine 

 

 

-objavljena stručna 

usavršavanja  na 

Dinamikomu,  

-potpisani obrasci 

Individualnog 

usavršavanja 

 

IZVANREDNI I NEPLANIRANI ZADACI 

 

-organizacija rada s djecom u nepredvidivim 

prilikama 

-primicanje rada ustanove 

-izvanredni sastanci 

-primanje stranaka 

 

 

-tijekom godine 

 

 

-fleksibilna 

organizacija rada 

-novine, e portali, 

radio 

-realizirani sastanci 

  



41 

 

9.2. PEDAGOG 

                                                               

Rb  

PODRUČJE I SADRŽAJ 

RADA 

ZADACI SURADNICI vrijeme  

realizacije 

I. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

1. Analiza ostvarenja 

prethodnih planova i 

programa (Godišnje 

izvješće) 

-utvrditi razinu postignuća -ravnatelj  

-stručni tim 

srpanj 

2. Sudjelovanje u izradi 

godišnjeg plana i programa, 

te izrada programa rada 

pedagoga 

-planiranje  odgojno 

obrazovnog procesa, stručno 

usavršavanje, kulturno i javna 

djelatnost ustanove i suradnja 

s širom društvenom 

zajednicom   

-izrada programa rada 

pedagoga 

-ravnatelj 

-stručni tim 

-mentori 

-odgajatelji 

rujan 

3. Pomoć odgajateljima u 

planiranju i programiranju  

-pružiti pomoć u planiranju 

razvojnih zadaća 

- nadopuna izrađenih 

orijentacijskih planova i 

programa  

-odgajatelji rujan 

4. Pomoć odgajateljima u 

planiranju i programiranju 

(tromjesečno planiranje, 

mjesečno planiranje) 

-pružiti pomoć u planiranju 

sadržaja, oblika i metoda rada 

-odgajatelji tijekom 

godine 

II. PRIPREMANJE I PROVEDBA PREDUPISA I UPISA DJECE 

1. Rad u Komisiji za upis djece -pridonijeti kvaliteti rada 

Komisije 

-obrada upisne dokumentacije 

i bodovanje prema Pravilniku  

-izrada bodovnih lista   

-stručni tim 

-članovi 

Komisije 

svibanj, 

lipanj 

2. Uključivanje nove djece -pridonijeti kvalitetnom 

prihvatu djece 

- analiza podataka o djeci  

-izrada lista djece s posebnim 

potrebama 

-informiranje odgajatelja u 

skupinama  

-organiziranje konzultacija s 

roditeljima djece za koju se 

ukaže potreba za pozivom  

-praćenje razdoblja prilagodbe 

-odgajatelji 

-stručni tim 

kolovoz, 

rujan, 

listopad 

-tijekom 

godine 

3. Raspored djece po 

odgojnim skupinama prema 

-formirati odgojne skupine 

koje će svojom strukturom 

-ravnatelj 

-stručni tim 

srpanj, 

kolovoz 
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Državnom pedagoškom 

standardu 

doprinijeti kvaliteti odgojno-

obrazovnog rada 

III. RAD U ODNOSU NA ODGOJITELJE  

1. Vođenje i pomoć u 

planiranju i programiranju 

odgojnog procesa 

-osposobiti odgajatelje za 

kvalitetno planiranje i 

programira nje rada 

-tromjesečno planiranje 

-mjesečno planiranje  

-uvid u pedagošku 

dokumentaciju  

-odgajatelji 

-mentori 

rujan, 

listopad 

-tijekom 

godine 

2. Neposredni uvid u odgojno-

obrazovni rad u skupini 

-pratiti kvalitetu svih aspekata 

odgojno-obrazovnog procesa 

 

-odgajatelji tijekom 

godine 

 

3. Suradnja, poticanje 

primjene suvremenih 

metoda, oblika i sredstava 

rada 

-pomoći odgajateljima u 

uvođenju inovacija u odgojno-

obrazovni proces 

-stručni tim 

-odgajatelji 

tijekom 

godine 

4. Poticanje na stručno-

pedagoško usavršavanje 

-poticati na aktivno 

sudjelovanje u radu stručnih 

tijela vrtića, seminarima 

AZOO, individualno planiranje 

programa stručnog 

usavršavanja 

-stručni tim 

-ravnatelj 

tijekom 

godine 

5. Rad na obogaćivanju 

odgojno-obrazovnog 

procesa 

-praćenje opremljenosti 

centara aktivnosti u skladu s 

uzrastom i razvojnim 

potrebama djece  

-stručni tim 

-ravnatelj 

-odgajatelji 

tijekom 

godine 

6. Izrada sklopova sadržaja i 

aktivnosti 

-pomoći odgajateljima u 

uvođenju novih elemenata u 

odgojno-obrazovni proces 

-odgajatelji 

-stručni tim 

tijekom 

godine 

7. Provođenje radionica, 

prezentacije tema na 

internim stručnim aktivima 

-ponuditi odgajateljima 

kvalitetno stručno 

usavršavanje 

-odgajatelji tijekom 

godine 

8. Rad s odgajateljima 

pripravnicima 

-izrada programa stažiranja 

-uvođenje u rad tijekom 

pripravničkog stažiranja i 

pružanje stručne pomoći 

-ravnatelj 

-stručni tim 

-mentor 

-pripravnik 

tijekom 

godine 

IV. RAD I SURADNJA S OSTALIM STRUČNIM SURADNICIMA DJEČJEG VRTIĆA 

1. Suradnja u izradi Godišnjeg 

izvješća 

-ocijeniti uspješnost rada i 

postignuća 

-ravnatelj 

-stručni tim 

lipanj, 

srpanj 

2. Suradnja u izradi i 

ostvarivanju Godišnjeg 

plana i programa rada 

ustanove i Kurikuluma 

-raditi na ostvarivanju 

planiranih zadaća 

-praćenje i vrednovanje 

ostvarivanja zadaća  

-stručni tim 

-ravnatelj 

tijekom 

godine 
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planiranih zadaća 

3. Suradnja u praćenju 

odgojno-obrazovnog 

procesa 

-osigurati kontinuitet i 

kvalitetu odgojno-obrazovnog 

procesa 

-odgajatelji tijekom 

godine 

4. Suradnja s logopedom u 

praćenju djece s govornim 

teškoćama 

-sudjelovati u identifikaciji 

djece s govornim teškoćama 

-logoped tijekom 

godine 

5. Suradnja sa psihologom i 

defektologom u praćenju i 

procjenjivanju aktualnih 

potreba djece, te u 

praćenju djece s teškoćama 

u razvoju 

-sudjelovati u prikupljanju i 

razmjeni potrebnih 

informacija 

-sudjelovati u izradi programa 

praćenja djece s teškoćama 

-psiholog 

-defektolog 

tijekom 

godine 

6. Pomoć u pripremi izvješća i 

drugih pisanih materijala u 

kojima se razmatra stručna 

pedagoško-psihološka 

problematika  

-pomoć u pripremi raznih 

izvješća o radu vrtića 

-stručni tim 

-ravnatelj 

tijekom 

godine 

 V. POSLOVI U ODNOSU NA RAVNATELJA  

1. Suradnja u formiranju 

odgojnih skupina 

-organizirati primjerene 

odgojne skupine prema 

Državnom pedagoškom 

standardu  

-ravnatelj 

-stručni tim 

lipanj, 

srpanj, 

kolovoz 

2. Suradnja u organizaciji 

kulturne i javne djelatnosti 

vrtića i drugih vanjskih 

aktivnosti vrtića 

-stvarati imidž vrtića 

-prezentirati vrtić 

-organizirati sudjelovanje u 

svim zbivanjima na nivou 

Grada 

- uređivanje web stranica 

-ravnatelj 

-stručni tim 

-odgajatelji 

tijekom 

godine 

3. Organizacija i praćenje 

stručnog usavršavanja u 

ustanovi i izvan ustanove 

-poticati i pratiti stručno 

usavršavanje  

-ravnatelj tijekom 

godine 

4. Suradnja u rješavanju 

tekućih problema u radu 

vrtića 

-osigurati kontinuitet odgojno-

obrazovnog procesa 

-ravnatelj 

-stručni tim 

tijekom 

godine 

5. Suradnja u pripremi 

Godišnjeg plana i programa 

rada vrtića i Kurikuluma 

-raditi na ostvarenju 

planiranih zadaća 

-ravnatelj 

-stručni tim 

-rujan 

6. Suradnja u izradi Godišnjeg 

izvješća rada vrtića 

-utvrditi razinu postignuća -ravnatelj 

-stručni tim 

srpanj 

VI.  POSLOVI U ODNOSU NA RODITELJE  

1. Suradnja prilikom upisa 

djece u vrtić 

-početno intervjuiranje 

roditelja o navikama, 

socijalnom i kulturnom 

-stručni tim lipanj 
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statusu 

-pomoć u pripremi djece za 

vrtić 

-održavanje roditeljskih 

sastanaka 

2. Neposredni grupni i 

individualni oblik suradnje 

-održavanje roditeljskih 

sastanaka, individualne 

konzultacije 

-pomoć u rješavanju odgojno-

obrazovnih problema 

-stručni tim 

-odgajatelji 

tijekom 

godine 

3. Posredni oblici suradnje -priprema tema i letaka za 

kutiće  

-pisanje članaka za web 

stranicu 

-pisanje članaka za časopis 

-stručni tim tijekom 

godine 

VII. SURADNJA SA ZDRAVSTVENIM, SOCIJALNIM I DRUGIM INSTITUCIJAMA KOJE PRATE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI SUSTAV 

1. Suradnja s Centrom za 

socijalnu skrb 

-raditi na ublažavanju 

poteškoća socijalno ugroženih 

obitelji (djeca razvedenih 

roditelja, djeca iz 

udomiteljskih obitelji, iz 

socijalno ugroženih obitelji) 

-ravnatelj 

-stručni tim 

po potrebi 

2. Suradnja s tiskom, radio i 

TV postajama 

-informirati javnost o 

aktivnostima dječjeg vrtića 

-novinari tiska 

i TV postaja 

tijekom 

godine 

3. Suradnja s Policijskom 

upravom Koprivničko-

križevačkom 

-organizirati suradnju i 

predavanja o ponašanju i 

sigurnosti u prometu 

-provođenje zajedničkog 

projekta 

-djelatnici 

Prometne 

policije 

tijekom 

godine 

4. Suradnja s osnovnim 

školama 

-organizirati suradnju putem 

posjeta i druženja djece 

školske i predškolske dobi 

-organizirati roditeljske 

sastanke s učiteljicama 

-stručni tim 

-odgajatelji 

-učitelji 

tijekom 

godine 

5.  Suradnja s Centrom za 

odgoj, obrazovanje i 

rehabilitaciju Podravsko 

sunce 

-organizirati suradnju putem 

posjeta i druženja djece iz 

redovnih vrtićkih skupina i 

skupine djece s teškoćama u 

razvoju 

-stručni tim 

-odgajatelji 

-defektolog 

tijekom 

godine 

6. Suradnja s učiteljskim 

fakultetima 

-organizirati provođenje 

studentske prakse redovnih i 

izvanrednih studenata 

-odgajatelji 

-mentori 

tijekom 

godine 

7. Suradnja s vanjskim -organizirati suradnju kako bi -stručni tim, tijekom 
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suradnicima: pedijatrom se zadovoljile potrebe 

određenog djeteta ili sve 

djece 

pedijatar 

-odgajatelji 

godine 

8. Suradnja s raznim 

ustanovama: knjižnica, 

muzeji, kazališta, poduzeća, 

JVP, Crveni križ 

-organizirati suradnju kako bi 

se zadovoljile potrebe  djece 

-odgajatelji tijekom 

godine 

9. Suradnja s Gradskom 

upravom  

-sudjelovanje u aktivnostima 

organiziranim od grada 

- ravnatelj tijekom 

godine 

VIII. UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

1.  Sudjelovanje na 

seminarima u organizaciji 

AZOO i ostalih učilišta  

-kvalitetno stručno 

usavršavanje  

-savjetnici 

-ravnatelj 

tijekom 

godine 

2. Suradnja u provođenju 

projekata, izradi novih 

programa i prijava na 

natječaje 

 

-pratiti aktualna događanja 

-istražiti i ispitati aktualne 

probleme 

-ravnatelj 

-stručni tim 

tijekom 

godine 

3. Praćenje realizacije 

programa različitih 

pedagoških koncepcija i 

posebnih programa 

-praćenje realizacije programa 

za djecu s teškoćama u 

razvoju 

- praćenje realizacije rada 

Male škole  

-ravnatelj 

-stručni tim 

-odgajatelji 

tijekom 

godine 

4. Praćenje stručne literature i 

časopisa i javno 

predstavljanje odgojno-

obrazovnog rada vrtića 

-pratiti saznanja iz područja 

pedagogije, psihologije, 

didaktike i metodike 

-prezentacije i stručni članci 

na seminarima, stručnim 

skupovima i časopisima, web 

stranici 

-ravnatelj 

-stručni tim 

-odgajatelji 

tijekom 

godine 

5. Praćenje natječaja Agencije 

za mobilnost, Strukturnih 

fondova 

Izrada programa i priprema 

natječajne dokumentacije 

Ravnatelj, 

stručni tim, 

odgojitelji 

Tijekom 

godine  

IX. STRUČNO USAVRŠAVANJE  

1. Koordinacija stručnog 

usavršavanja odgajatelja i 

poticanje na praćenje 

stručne literature 

-senzibilizirati odgajatelje za 

potrebu stalnog stručnog 

usavršavanja 

-informiranje odgajatelja o 

novinama u pedagoškoj 

literaturi i periodici 

-ravnatelj 

-odgajatelji 

-AZOO 

tijekom 

godine 

2. Pomoć odgajateljima u 

ostvarivanju Programa 

stručnog usavršavanja 

-pružiti pomoć odgajateljima 

sugestijama i upućivanje na 

literaturu za cjeloživotno 

usavršavanje 

-ravnatelj 

-stručni tim 

-odgajatelji 

tijekom 

godine 
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3. Realizacija programa 

individualnog stručnog 

usavršavanja 

-osobno se stručno 

usavršavati  

-uključivanje u rad 

Odgajateljskih vijeća i stručnih 

aktiva 

-ravnatelj tijekom 

godine 

4. Priprema stručnih tema i 

radionica za odgojitelje  

Osigurati sadržaj stručnog 

usavršavanja u skladu s 

planiranim unapređenjem 

ustanove  

sustručnjaci tijekom 

godine  

X. OSTALI POSLOVI 

1. Briga i čuvanje pedagoške 

dokumentacije vrtića 

-imenik djece, dnevnik rada, 

program stručnog 

usavršavanja, matična knjiga  

-brinuti o redovitom 

popunjavanja i čuvanju 

propisane dokumentacije 

-trajno čuvati dokumentaciju 

vrtića 

-ravnatelj 

-odgajatelji 

tijekom 

godine 

2. Nabavljanje stručne 

literature i didaktike 

-omogućiti svim djelatnicima 

praćenje stručne literature i 

rad s novim didaktičkim 

igračkama i materijalima 

- praćenje novih izdanja 

stručne  litarature  

-ravnatelj,  

odgajatelji 

-tijekom 

godine 

 

9.3. PSIHOLOG 

Temeljne zadaće psihologa u predškolskoj ustanovi su: prevencija, rana intervencija, 

edukacija, istraživanja usmjerena prema djeci, roditeljima, odgojiteljima, drugim djelatnicima 

te široj društvenoj sredini. 

U slučaju nepredviđenih izvanrednih okolnosti, odnosno stupanja na snagu mjera potpunog 

zatvaranja vrtića,  rad psihologa odvijat će se na daljinu. Individualni rad, edukacije i 

savjetovanja odvijat će se na jedan od sljedećih načina: 

 E- pošta 

 Videopozivi (Zoom, Viber) 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

RAD S DJECOM             

Prikupljanje anamnestičkih podataka o 

novoupisanoj djeci u redovnom programu i 

programu Predškole 
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Identificiranje djece s trajnim ili  

privremenim posebnim potrebama 

            

Praćenje procesa prilagodbe novoupisane 

djece 

            

Opservacija i praćenje odgojnih skupina             

Praćenje i procjena razvojnog statusa djece             

Testiranje zrelosti školskih obveznika             

Individualni i grupni rad s djecom             

Intervencije u kriznim situacijama (razvod, 

bolest, smrt i sl.) 

            

Vođenje dokumentacije (Dosje djeteta, 

IOOP) 

            

Istraživanje zadovoljstva djece vrtićem             

RAD S RODITELJIMA             

Provedba inicijalnih razgovora za djecu s 

teškoćama 

            

Informiranje roditelja o rezultatima 

praćenja i procjene djece 

            

Individualno savjetovanje roditelja             

Izrada edukativnih letaka i brošura za 

roditelje  

            

Priprema članaka i informacija za web 

stranicu  

            

Edukativna tribina za roditelje: «Ususret 

školi» 

            

Tribina za očeve             

Roditeljski sastanci (prema potrebi 

odgojitelja)- ponuđene teme:  

- Zaigrano roditeljstvo 

- Pozitivna disciplina 

- Razvoj izvršnih funkcija (s 

naglaskom na poticanju 

samostalnosti) 

            

Istraživanje zadovoljstva roditelja 

uslugama vrtića- upitnik o strahovima, 

online upitnik o zadovoljstvu na kraju 
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pedagoške godine 

RAD S ODGOJITELJIMA             

Suradnja s odgojiteljima u prepoznavanju i 

optimalnom zadovoljavanju djetetovih 

potreba 

            

Suradnja pri izboru oblika i načina rada, 

materijala i didaktičkih sredstava 

            

Prijenos relevantnih informacija o djetetu             

Planiranje individualnog rada s djecom s 

posebnim potrebama 

            

Suradnja u planiranju i realiziranju 

kvalitetne komunikacije s roditeljima 

            

Prezentacija vrtića široj društvenoj 

zajednici- kolaž dobrodošlice, promicanje 

aktivnosti grupa kroz web, Facebook, 

portale 

            

Stručna usavršavanja za odgojitelje: 

Odgojitelj i roditelj- partneri od prvog 

dana, Akcijsko istraživanje, Kako 

razgovarati s roditeljima, Komunikacijske 

vještine: slušam te, čujem te, poštujem te.  

            

Poticanje emocionalne dobrobiti 

odgojitelja- pružanje podrške, motivacija 

            

Debate- teme različite problematike             

Planiranje rada- mjesečno             

Skripta- za praćenje razvojnih prekretnica             

Skripta- za planiranje rada s darovitom 

djecom 

            

Izrada strukture za internu razvojnu mapu             

STRUČNO USAVRŠAVANJE             

Individualno stručno usavršavanje             

Sudjelovanje na stručnim sekcijama, 

skupovima, edukacijama i stručnim 

vijećima 

            

POSEBNI POSLOVI STRUČNOG 

SURADNIKA PSIHOLOGA 
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Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i 

programa rada ustanove 

            

Izrada kurikuluma             

Planiranje permanentnog stručnog 

usavršavanja 

            

Podrška u igraonici za potencijalno 

darovitu djecu- Lumenkići 

            

Predavanje u sklopu Tjedna psihologije: 

Razvoj dječjeg mozga 

            

Sudjelovanje u projektu „Lančana 

reakcija“ 

            

Sudjelovanje u projektu Erasmus KA2+: 

„Bridge to multicultural learning and 

creating“ 

            

Akcijsko istraživanje: „Vrtić bez igračaka“             

Suradnja s vanjskim institucijama             

Predavanje u Tjednu cjeloživotnog učenja: 

„Kako komunicirati s roditeljima“ 

            

 

9.4. REHABILITATOR 

BITNE ZADAĆE STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA  
1. Prevencija poremećaja, detekcija i edukacijska rehabilitacija 

 sustavno opservirati razvoj djeteta kako bi se na vrijeme spriječila daljnja oštećenja, 

naročito kod djece s neurorizikom; detekcija i prepoznavanje smetnji u razvoju kod djece; 

te edukacijska rehabilitacija djece predškolske dobi s posebnim potrebama   

2. Sustavni rad na podizanju razine kvalitete subjektivnih i objektivnih uvjeta integracije za 

djecu s posebnim potrebama 

 kod svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa promicati toleranciju prema djeci s 

posebnim potrebama; provoditi aktivnosti simulacije oštećenja kojom se sudionici 

uživljuju u ulogu osobe s posebnom potrebom; kontinuirano voditi brigu o uklanjanju 

arhitektonskih barijera po prostoru vrtića i opskrbljivati prostorije sredstvima i 

materijalima koji omogućuju da dijete što cjelovitije zadovolji svoje potrebe  

3. Rehabilitacija obitelji 

 od prvog susreta s roditeljima i djetetom koje se upisuje u našu ustanovu raditi na 

prihvaćanju djeteta i njegovih potreba; upućivati roditelje u rad s djetetom kod kuće; 

raditi na očuvanju obiteljskog integriteta i razvijanju komunikacije među članovima 

obitelji; posebnu pažnju pokloniti odnosu između roditelja i djeteta; pratiti 
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interakciju roditelja u igri s djetetom i savjetovati ih kako da obogate djetetov  

cjelokupni razvoj, naročito način njegove interakcije s okolinom 

OPIS POSLOVA STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA 

 

ZADAĆE DEFEKTOLOGA U ODNOSU NA DIJETE 

 

1. inkluzija  djece s teškoćama u razvoju  

2. edukacijsko – rehabilitacijski rad  

3. prevencija  

 1.  Inkluzija  djece s teškoćama u razvoju (podrazumijeva proces u kojem se djeca sa 

teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju u okruženju sa svojim     vršnjacima, to je proces 

stvaranja osjećaja pripadnosti grupi u kojoj dijete s teškoćama boravi.) 

ŠTO KAKO KADA 

 sudjelovanje u prijemu djece u 

vrtić s ciljem pravodobnog 

prepoznavanja i evidentiranja 

potencijalnih teškoća te 

faktora rizika u ranom razvoju 

 otkrivanje djece s teškoćama z 

razvoju primjenom tehnika za 

identifikaciju djece s TUR 

 sustavno praćenje 

psihomotornog razvoja djece s 

faktorima rizika u ranom 

razvoju 

 predlaganje oblika inkluzije i 

vrste programa (cjelodnevni, 

poludnevni, povremeni) za 

dijete koje se po prvi puta 

upisuje u vrtić a ima teškoće u 

razvoju 

o u skladu sa dijagnostičkim 

postupkom ili drugom 

vrstom dokumentacije koja 

određuje vrstu i stupanj 

djetetove teškoće, te na 

temelju rezultata 

pedagoške opservacije 

o tijekom godine 

po potrebi 
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 opservacija djeteta kod kojeg 

su već utvrđene teškoće u 

razvoju, a radi određivanja 

statusa djetetovog 

funkcioniranja i planiranja 

budućeg rada 

 predlaganje modela inkluzije, 

kreiranje organizacijskih i 

materijalnih uvjeta za 

uključivanje djece s TUR 

o u odgojnoj skupini, 

odnosno individualno, uz 

primjenu defektoloških 

mjernih instrumenata 

(CSBS skala, Plan 

opservacije, Lista za 

procjenu ponašanja); 

promatrati dijete u 

strukturiranim i 

nestrukturiranim 

situacijama 

o tijekom godine 

po potrebi 

 sudjelovanje u realizaciji 

temeljnih uvjeta za 

ostvarivanje djetetovih prava i 

potreba, te zaštita prava 

drugih 

o praćenjem razine kvalitete 

ostvarivanja djetetovih 

prava i poštivanja njegovih 

potreba; edukacijom 

sudionika odgojno-

obrazovnog procesa 

o tokom cijele 

godine 

 poticanje senzibilizacije 

cjelokupnog vrtićkog 

okruženja kao i šire društvene 

sredine na toleranciju prema 

različitostima 

o senzibiliziranjem 

odgojitelja i roditelja o 

prirodi djetetovih posebnih 

potreba na sastancima, 

razgovorima, putem letaka  

o tokom cijele 

godine 

 vođenje dosjea o djetetu i 

brige o zaštiti podataka 

kontinuirano bilježiti promjene u 

djetetovom razvoju te 

evidentiranjem rezultata u ID 

djeteta; rezultate procjene; 

zaključke dogovora u suradnji sa 

str. osobama, a koje se odnose na 

određeno dijete s posebnom 

potrebom 

tokom cijele godine 

 priprema i izrada materijala i 

sredstava potrebnih za 

neposredan rad s djetetom 

 individualni rehabilitacijski rad 

 tokom cijele godine 

 

2.  Edukacijsko – rehabilitacijski rad  

ŠTO KAKO KADA 

 izrada individualnog 

programa rada  djeteta 

– IOOP (s već utvrđenim 

posebnim potrebama – 

djeca koja imaju 

o na temelju prikupljene 

dokumentacije te 

heteroanamnestičkih 

podataka 

o tijekom godine 

po potrebi 
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Rješenje 

prvostupanjskog tijela 

vještačenja CZSS) koji se 

temelji na njegovom 

biološkom potencijalu 

 korištenje suvremenih 

pedagoških pristupa, 

metoda i strategija 

holistički usmjerenih na 

dijete (Ples pisanja, 

funkcionalno učenje, 

Montessori…) 

o s djetetom unutar odgojne 

skupine, u interakciji s 

ostalom djecom i 

odgojiteljem, individualno  

o tokom cijele 

godine 

 stvarati situacije u 

kojima djeca uče na 

prirodan način 

o osnažujući djetetovu 

samoaktualizaciju i 

inicijativu 

o tokom cijele 

godine 

 cjelokupnom 

stimulacijom 

obogaćivati iskustva 

djeteta i doprinositi 

kvalitetnijoj interakciji s 

ostalom djecom i 

odraslima 

o primjenjujući 

senzomotoričke podražaje 

udovoljavati djetetovim 

senzornim potrebama, 

omogućujući mu tako 

kompetentnije 

sudjelovanje u interakciji s 

drugima 

o tokom cijele 

godine 

 poticati i potpomagati 

razvoj samopoštovanja, 

samopouzdanja i 

povjerenja djeteta u 

vlastite snage 

o sticanjem djetetovih 

dobrih strana, a djetetove 

„izazove“ sagledavati kao 

mogući način za stjecanje 

novih vještina 

o tokom cijele 

godine 

 dokumentiranje i 

evaluiranje odgojno 

obrazovnog i 

rehabilitacijskog rada 

o vođenjem dnevnih 

zabilješki te na temelju 

rezultata dobivenih 

procjenom djeteta 

o svakodnevno 

 prezentirati istraživanja 

vlastite prakse vezane 

uz unapređivanje rada 

za djecu s TUR-om 

o na radionicama i 

seminarima; pismeno u 

časopisima koji se bave 

razvojem djeteta, na web 

stranici Vrtića 

o po potrebi 

 planiranje individualnih 

programa za dijete, 

odnosno 

individualiziranih 

o na temelju opservacije i 

prikupljenih podataka od 

roditelja, odgojitelja i 

sustručnjaka 

o jednom tjedno 
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3.  Prevencija 

ŠTO KAKO KADA 

 praćenje djece iz rizične 

skupine koja posjeduju 

zdravstvenu dokumentaciju 

(prematurus, asfixia, anoxia, 

cerebralna krvarenja, i sl.), 

kao i prema procjeni 

odgojitelja i stručnih 

suradnika 

o opservacijom djeteta, a po 

potrebi i procjenom 

mjernim instrumentima 

(CSBS skala, procjena 

djeteta po funkcionalnim 

emocionalnim razvojnim 

miljokazima te senzorički 

profil djeteta; plan 

opservacije) 

o tijekom godine 

po potrebi 

 sudjelovanje u planiranju 

odgojno obrazovnog 

procesa  

o predlaganjem aktivnosti za 

djecu iz rizične skupine, a u 

okviru vlastite 

kompetencije prilikom 

radnih dogovora 

o tijekom godine 

po potrebi 

 

ZADAĆE DEFEKTOLOGA U ODNOSU NA ODGOJITELJA 

ŠTO KAKO KADA 

 priprema odgojitelja za 

dolazak djeteta s TUR-om u 

odgojnu skupinu, odnosno 

priprema odgojitelja koji 

tokom godine dolaze na 

zamjenu te promicati 

toleranciju na različitost 

o u razgovoru s 

odgojiteljima opisati 

djetetove biološke 

teškoće i trenutačnu 

razinu funkcioniranja; 

predložiti stručnu 

literaturu i potencijalne 

dodatne edukacije 

o tijekom godine 

po potrebi 

 pomoć odgojitelju u pripremi 

odgojne skupine  

o odgojiteljem raditi na 

kreiranju subjektivnih i 

objektivnih uvjeta 

integracije 

o tijekom cijele 

godine 

 provođenje pedagoškog 

opservacijskog postupka 

o zajedno sa 

odgojiteljima 

o vodeći evidencijski list u 

procesu opservacije u 

suradnji s odgojiteljem i 

njegovim zapažanjima; 

video zapisi 

o tijekom godine 

po potrebi 

 u suradnji s odgojiteljima 

dogovoriti prijedlog oblika 

inkluzije kod djeteta kod kojeg 

se po prvi puta utvrđuju 

teškoće u razvoju 

o na temelju opservacije 

ponašanja djeteta u 

skupini te u suradnji s 

roditeljima 

o po potrebi 
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 pomagati odgojitelju u 

planiranju aktivnosti opće 

pedagoške stimulacije za 

dijete s TUR-om te za dijete iz 

rizične skupine (IOOP); 

dogovarati aktivnosti koje bi 

dijete moglo izvoditi na 

završnoj svečanosti 

o na konzultacijama s 

odgajateljem 

o tjedno, u skladu 

s GPP ustanove 

 dogovarati, educirati i 

provoditi suvremene principe 

u radu s odgojiteljem, a 

usmjerene na djecu s TUR-om, 

ali koje istodobno koriste i 

djeci bez teškoća (važnost 

interakcije, prepuštanja 

inicijative djetetu, prirodni 

oblici učenja, kinestetičko 

učenje, integracija uma i tijela, 

osjetilno učenje, Ples pisanja) 

o razgovorom o na 

konzultacijama 

 upućivati odgojitelja na 

suvremenu stručnu 

literaturu važnu za 

unaprjeđivanje odgojno-

obrazovnog rada za djecu 

s teškoćama u razvoju  

o predlažući odgojitelju 

literaturu u kojoj su 

objavljene najnovije 

spoznaje i suvremeni 

pedagoški pristupi u 

radu s djecom s 

teškoćama, odnosno 

djecom s neurorizikom 

o kontinuirano 

 u suradnji s odgojiteljima 

provoditi evaluaciju IOOP-

a 

o na temelju opažanja 

promjena u ponašanju 

djeteta 

o kontinuirano 

 prijedlog tema za stručno 

usavršavanje odgajatelja:  

o Spremnost odgajatelja djece 

predškolske dobi za inkluzivnu 

praksu – stavovi odgajatelja 

prema djeci s TUR 

o Rano stimuliranje i poticanje 

osjetila za razvoj dobre 

o predavanje i radionica 

 

 

 

o druga polovica 

11. mjeseca g.  

 

o kraj veljače, 

početak ožujka 
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senzorne integracije 

  

ZADAĆE DEFEKTOLOGA U ODNOSU NA RODITELJE 

ŠTO KAKO KADA 

 zastupati humanističko 

opredjeljenje o vrijednosti 

obitelji kao prvoj, primarnoj, 

socijalnoj i emocionalnoj 

zajednici za dijete 

 provoditi inicijalni razgovor 

(intervju) kod upisa u vrtić 

 upoznavanje roditelja s 

vrstom i stupnjem teškoće 

kod djeteta, te pružanje 

podrške u prihvaćanju i 

razumijevanju djetetovih 

poteškoća 

 davanje smjernica za 

postupanje i poticanje razvoja 

djeteta u obiteljskom 

okruženju 

o educirati roditelje o 

važnosti stvaranja rane 

privrženosti i utjecaju 

sigurnog okruženja za 

dijete na njegov 

cjelokupni razvoj 

o pri upisu djeteta 

 educirati roditelje i upućivati 

u prirodne oblike učenja, 

zajedničko druženje i važnost 

kretanja 

 kontinuirana suradnja i 

obostrano informiranje 

individualnim razgovorima 

 vođenje dokumentacije o 

suradnji s roditeljima 

o u razgovoru s roditeljima, 

naročito prilikom 

sastanaka s roditeljima 

djece s TUR-om; pismeno 

putem letaka 

o tokom cijele 

godine 

 prikupljati informacije i 

dokumentaciju koja je 

relevantna za dijete, LISTE 

o u razgovoru s roditeljima 

dobiti podatke o 

promjenama u razvoju 

djeteta te prikupljati nove 

djetetove nalaze, a koji su 

relevantni za odgojno-

obrazovni rad s djetetom 

o tokom cijele 

godine 
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 jačati kompetencije roditelja 

za poticanje razvoja djeteta 

 

o individualno instruiranje 

za rad putem konzultacija 

i bilježnice 

o svakodnevno 

 podržavati roditelje u suradnji 

i rehabilitaciji djece izvan 

vrtića (fizioterapija, radna 

terapija, logoterapija) 

 

 

o u konzultaciji s 

roditeljima poticati ih na 

rehabilitaciju djeteta 

izvan vrtića te im 

omogućiti da se model 

integracije djeteta 

maksimalno uskladi s 

programima djeteta izvan 

vrtića; konzultirati se sa 

sustručnjacima koji rade s 

djetetom u cilju 

holističkog pristupa 

djetetovim potrebama 

o tokom cijele 

godine 

 uputiti roditelje na traženje 

informacije za ostvarivanje 

prava iz socijalne i 

zdravstvene skrbi  

o upućivanjem roditelja u 

nadležni CZSS  

o nakon 

postavljanja 

dijagnoze, 

odnosno upisa u 

vrtić po prvi put 

 predlaganje oblika inkluzije  i 

terapija za dijete 

 

o na temelju 

dokumentacije i rezultata 

dobivenih mjernim 

instrumentima i 

pedagoškom 

opservacijom 

o 9. i 10. mj. ili u 

toku pedagoške 

godine 

 prijedlog tema za roditeljski 

sastanak: 

 Važnost senzoričkih aktivnosti 

od najranije dobi (defektolog i 

logoped) 

 Partnerstvo obitelji i vrtića  

o Roditeljski sastanci na 

razini skupine 

o tokom cijele 

godine 

 

ZADAĆE DEFEKTOLOGA  U ODNOSU NA STRUČNO RAZVOJNU DJELATNOST 

ŠTO KAKO KADA 

 izrada individualnog plana 

rada defektologa 

o pismeno, a u skladu sa 

pedagoškim standardima 

kreirati ciljeve i zadaće 

defektologa za narednu 

godinu, te za svako dijete 

o rujan 
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obuhvaćeno 

rehabilitacijom kreirati 

individualni program 

rada) 

 usklađivanje planova i 

programa stručnih suradnika 

o u konzultaciji sa 

članovima stručnog tima 

dogovoriti teme i 

izvršioce aktiva i 

radionica sa odgojiteljima 

o na radnim 

dogovorima 

 poticati i njegovati 

senzibilitet za dijete s TUR 

kod svih stručnih suradnika 

 

o upoznavanjem članova 

stručnog tima o 

posebnostima djeteta 

o tokom cijele 

godine kod 

novootkrivene 

djece 

 predlaganje opservacije 

djeteta kod kojeg se sumnja 

na smetnje u razvoju  

o na temelju prikupljene 

dokumentacije, 

heteroanamnestičkih 

podataka i zapažanja 

odgojitelja i stručnih 

suradnika 

o tokom cijele 

godine 

 izrada izvješća o na temelju podataka 

dobivenih evaluacijom 

svakog IOOP-a, te 

evaluacijom ciljeva GPP 

rada defektologa  

o lipanj 

 sudjelovanje na OV-ima  

 

o aktivnim uključivanjem u 

raspravu o temama koje 

se iznose na OV-u 

o sukladno GPP 

vrtića 

 radni dogovori o aktivnim sudjelovanjem 

iznositi svoje prijedloge, 

pritužbe, planove i ideje 

o svakodnevno 

 predlaganje uvjeta za 

optimalan odgoj i 

obrazovanje djece s TUR 

 pomoć u organizaciji rada 

 suradnja u nabavci didaktike, 

specifičnih pomagala za 

dijete s TUR, stručne 

literature, potrošnog 

materijala 

o u dogovoru sa ostalim 

članovima ST-a, po 

potrebi 

 

o nakon 

prikupljene 

dokumentacije 

tijekom godine 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 
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ŠTO KAKO KADA 

 praćenje stručne literature i  

periodike, prenošenje 

informacija sustručnjacima 

 vođenje evidencije o 

stručnom usavršavanju 

o čitanjem iz stručnih 

izvora koji prenose 

suvremene spoznaje o 

djeci s posebnim 

potrebama te 

prenošenjem tih 

informacija  

sustručnjacima na 

sastancima 

o tokom cijele 

godine 

 uključivanje u edukacije koje 

organiziraju vanjske institucije 

(Ministarstvo, AZOO, udruge 

defektologa/rehabilitatora ) 

 sudjelovanje u radu udruga 

stručnih suradnika 

defektologa/rehabilitatora 

o pohađanjem seminara, 

skupova  i radionica 

o tokom cijele 

godine 

 

ZADAĆE REHABILITATORA U ODNOSU NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU 

ŠTO KAKO KADA 

 suradnja sa socijalnim, 

zdravstvenim, odgojno-

obrazovnim i specijaliziranim 

ustanovama, COOR 

Podravskim suncem, 

Edukacijsko-rehabilitacijskim 

fakultetom, strukovnim 

udrugama, GU (gradski ured) i 

MZO, AZOO… 

o pismeno i usmeno; na 

razgovorima i sastancima 

dogovarati primjerene 

oblike rada s djetetom; 

mjere prevencije 

oštećenja; pomoći 

roditeljima da realiziraju 

povlastice vezane uz 

socijalna prava; davati 

podatke GU-u i 

Ministarstvu o statistici 

vezanoj za djecu s TUR-

om 

o tokom cijele 

godine 

 promicati toleranciju prema 

osobama s invaliditetom 

o projekt s COOR 

Podravskim suncem 

„ZAJEDNO U VRTIĆU“ 

o tokom godine 

(ukoliko to 

dopuste 

epidemiološke 

mjere zbog 

pandemije 

COVID-19) 
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ZADAĆE DEFEKTOLOGA – OSTALI POSLOVI 

ŠTO KAKO KADA 

 administrativni  i drugi 

neplanirani poslovi 

 poslovi po nalogu ravnatelja 

 o tokom cijele 

godine 

 RAD NA DALJINU   Putem službene adrese 

mail pošte  

 Zoom video poziva 

 U slučaju 

nepredviđenih 

izvanrednih 

okolnosti  

 

9.5. LOGOPED 

 
POSLOVI ZADAĆE NOSIOCI 

I 

SURADN

ICI 

VRIJEM

E 

IZVRŠE

NJA 

PRIPREMA ZA 

OSTVARIVANJ

E PROGRAMA 

 Planiranje i programiranje 

 Izrada godišnjeg plana i programa rada logopeda 

 Izrada individualnih programa rada i praćenja 

razvoja djece s posebnim potrebama i teškoćama u 

razvoju 

 Izrada programa logoterapije za pojedine  

poremećaje na razini komunikacije, jezika, govora 

i glasa 

 Provođenje opservacije unutar skupine 

 Provođenje trijažnog postupka 

 Provođenje dijagnostičkih postupaka 

 Procjena djece koja su bila uključena u logopedski 

tretman 

 Određivanje liste prioriteta u dijagnostici i terapiji 

 Izrada didaktičkih materijala, slikovnica i 

vježbenica 

 Izrada tjednog rasporeda 

 Organizacija i priprema prostora za terapiju  

 Priprema za neposredan rad s djecom 

 Izrada radnih listova i poticaja za terapiju 

poremećaja komunikacije, jezika, govora i 

predvještina čitanja, pisanja i matematike 

Logoped 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoped 

 

Rujan 

 

 

 

 

 

NEPOSREDAN 

RAD S DJECOM 

 Procjena i dijagnostika komunikacijskih i jezično-

govornih poremećaja 

 Primjena dijagnostičkih instrumenata 

(Dijagnostički komplet za ispitivanje sposobnosti 

govora, jezika, čitanja i pisanja u djece, Reynell 

razvojne ljestvice govora-RLJG, Peabody 

Logoped 

 

 

 

 

 

Kontinuir

ano 
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slikovni test  rječnika-PPVT-III-HR, Trog-2:HR 

test za procjenu razumijevanja gramatike) 

 Provođenje prevencije i terapije jezično-govornih i 

komunikacijskih poremećaja 

 Individualni rad 

 Grupni rad  

 Praćenje djece rizične za razvoj 

komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja 

 Demonstracija rada i instruiranje roditelja i 

odgajatelja 

 

 

Logoped 

 

 

Kontinuir

ano 

VOĐENJE 

DOKUMENTA

CI-JE 

 Evidencija djece koja su  obuhvaćena trijažnim 

postupkom 

 Trijažne liste na razini skupine 

 Evidencija djece koja su na listi čekanja 

 Liste na razini objekta 

 Evidencija djece s poremećajima jezično-govorne 

komunikacije koja su uključena u logopedski 

tretman na razni vrtića 

 Liste na razine objekta 

 Vođenje individualnih dosjea djece 

 Evidencija logopedskih vježbi, roditeljskih 

sastanaka, nalaza specijaliziranih ustanova 

 Vođenje individualnih dosjea djece s teškoćama u 

razvoju, a koja su uključena u logopedski tretman 

 Evidencija logopedskih vježbi, roditeljskih 

sastanaka, nalaza specijaliziranih ustanova, IOOP 

 Dnevna evidencija rada 

Logoped 

 

 

Logoped 

 

Logoped 

 

 

 

Logoped 

 

 

 

Logoped 

 

 

Logoped 

Rujan 

Listopad 

 

Kontinuir

ano 

Kontinuir

ano 

 

 

Kontinuir

ano 

 

 

Kontinuir

ano 

 

Kontinuir

ano 

PROMICANJE 

RADA I 

PERMANENTN

O 

USAVRŠAVANJ

E 

 Stručno usavršavanje u specijalističkim ustanovama 

 Sudjelovanje u stručnim skupovima u organizaciji 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ERF-a, 

HLD-a, HURID-a, AZOO-a i sl. 

 Sudjelovanje na sastancima podružnice HLD-a koja 

okuplja logopede sjeverne Hrvatske 

 Izrada plakata i edukativnih letaka 

 Edukativni letci za prevenciju jezično-govornih 

poremećaja djece i poticanje jezično-govornog 

razvoja u kućnom okruženju 

 Ovisno o trenutačnoj problematici i interesu 

roditelja i odgajatelja 

 Praćenje i proučavanje strane i domaće stručne 

literature iz područja logopedije i srodnih znanosti 

 

 

 

 

Logoped 

Kontinuir

ano 

Kontinuir

ano 

Kontinuir

ano 

 

Po 

potrebi 

 

 

 

 

Kontinuir

ano 

SURADNJA S 

ODGOJITELJI

MA 

 Informiranje odgajatelja o djeci s jezično-govornim 

i komunikacijskim poremećajima 

 Razmjena informacija o jezično-govornom 

statusu djeteta, funkcioniranju u odgojnoj 

skupini, poželjnim odgojnim postupcima prema 

djetetu s određenom vrstom poremećaja 

 Održavanje stručnih aktiva, radionica i/ili stručnih 

predavanja za odgajatelje 

 Radionice o prevenciju jezično-govornih 

poteškoća djece i prezentacija govornih igara za 

poticanje unutar skupine prema uzrastu djece:  

Logoped 

 

 

 

 

 

 

 

Logoped 

Pedagog 

Odgajatelj 

Kontinuir

ano 

 

 

 

 

 

 

Studeni 
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„Jezične i govorne igre za jaslički uzrast“ 

„Jezične i govorne igre za vrtićki uzrast“ 

 Stručno predavanje/radionica: „Dobar glas se 

daleko čuje": prevencija poremećaja glasa kod 

odgojitelja 

 Savjetodavni i konzultativni rad s odgajateljima u 

cilju podrške terapije 

 Pismenim i usmenim uputama 

 Teme s obzirom na aktualnu problematiku 

 Pomoć u izboru individualnog stručnog 

usavršavanja 

 Upućivanje odgajatelja na stručnu literaturu 

 Izrada specijalizirane didaktike 

 

 

 

Logoped 

 

Logoped 

Odgajatelj 

 

 

Logoped 

Odgajatelj 

 

 

 

 

Ožujak 

 

Po 

potrebi 

 

 

 

Po 

potrebi 

kroz 

godinu 

SURADNJA S 

RODITELJIMA 

 Provođenje inicijalnih intervjua s roditeljima 

novoprimljene djece 

 Sudjelovanje na roditeljskim sastancima 

Ponuđene teme: 

 Stimulacija govorno-jezičnog razvoja kroz ritam, 

pjesmicu i pokret 

 Kako obogatiti sredinu za njegovanje zdravog 

razvoja jezika i govora 

 Pravilan izgovor glasova: koji glas u kojoj dobi? 

 Priprema za školu: predvještine čitanja i pisanja 

 Važnost senzomotoričkih aktivnosti od najranije 

dobi 

 Prikupljanje anamnestičkih podataka o djetetu i 

obitelji te educiranje o vrsti i stupnju jezično-

govorno, glasovne ili komunikacijske poteškoće 

djeteta 

 Individualno za svako dijete po potrebi 

 Educiranje roditelja o ranim postupcima 

poticanja jezično-govornog razvoja 

 Povezivanje roditelja djece s posebnim 

potrebama radi razmjene iskustva 

 Izrada didaktičkog materijala 

 Izrada preporuka za pregled i obradu u 

specijaliziranim ustanovama 

 Izrada stručnih pisanih uputa i vježbi za rad kod 

kuće 

 Izrada informativnih letaka za roditelje 

 Edukativni letci za prevenciju jezično-govornih 

poremećaja djece i poticanje jezično-govornog 

razvoja u kućnom okruženju 

 Pisanje stručnih članaka u časopisu Tratinčica 

 Izrada edukativnih plakata  

 Održavanje radionica za roditelje 

Logoped 

 

Logoped 

Odgajatelj 

 

 

 

 

 

 

Logoped 

Defektolo

g 

 

Logoped 

 

 

 

 

 

Logoped 

Defektolo

g 

Psiholog 

Specijaliz

irane 

ustanove 

 

 

 

Logoped 

 

 

Tijekom 

godine 

 

Po 

potrebi 

 

 

 

 

 

 

Kontinuir

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 

potrebi 

 

 

 

 

 

 

 

Po 

potrebi 

 

 

SURADNJA SA 

STRUČNIM 

SURADNICIMA 

I 

RAVNATELJE

M 

 Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa 

vrtića 

 Sudjelovanje u izradi godišnjeg Izvješća vrtića 

 Sudjelovanje na OV-u 

 Sudjelovanje u prijemu nove djece 

 Sudjelovanje u izradi zajedničkih smjernica za 

promicanje rada s djecom s posebnim potrebama i 

 

Ravnatelj 

Logoped 

Defektolo

g 

Psiholog  

Pedagog 

Rujan 

Kolovoz 

Tijekom 

godine 

 

Po 

potrebi 
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teškoćama u razvoju 

 Informiranje članova o djeci s posebnim potrebama 

 Ostali poslovi po nalogu ravnatelja 

Zdravstve

ni voditelj 

 

Kontinuir

ano 

Po 

potrebi 

EVALUACIJA 

POSTIGNUĆA 

 Liste praćenja djece s posebnim potrebama i 

teškoćama u razvoju 

 Evaluacija napretka u logopedskom tretmanu 

 Individualno za svako dijete nakon 6 mj. 

terapije 

 Izvješće o provedbi godišnjeg plana i programa 

 

 

Logoped 

Kroz 

godinu 

Kroz 

godinu 

Srpanj/ko

lovoz 

OSTALI 

POSLOVI 

 Povezivanje s društvenom sredinom 

 Suradnja s ustanovama u koje djeca idu na obradu  i 

tretman (Poliklinika SUVAG, Centar za 

rehabilitaciju ERF-a, COOR Podravsko sunce ...) 

 Suradnja s osnovnim školama 

 Provođenje logopedske dijagnostike, savjetovanja i 

terapije u predškoli 

 Poslovi i zadaće koji nisu predviđeni, a potrebno ih 

je izvršiti 

 Provođenje igraonice „Prevencija specifičnih 

teškoća u učenju: disleksije, disgrafije i 

diskalkulije“ 

Logoped, 

specijalizi

rane 

ustanove 

 

 

 

 

 

Logoped 

Odgojitelj 

Prema 

potrebi 

 

 

 

Listopad- 

lipanj 

 

Po 

dogovoru 

*U slučaju 

stupanja na 

snagu mjera 

potpunog 

zatvaranja vrtića 

 individualni rad će se odvijati na daljinu putem videopoziva (u dogovoru s 

roditeljima: Zoom, WhatsApp, Viber) ili izvanredno putem e- pošte 

 s obzirom na ograničen broj djece koju je moguće uključiti u rad na daljinu, 

prednost uključivanja u online terapiju imaju djeca školski obveznici 

 promicanje rada će se ostvariti kroz izradu materijala i edukativnih savjeta za 

web i Facebook stranicu dječjeg vrtića 

 stručni aktivi, radionice i/ili stručna predavanja za odgajatelje će se održati na 

daljinu putem videopoziva (Zoom) 

educiranje roditelja o ranim postupcima poticanja jezično-govornog razvoja će se 

odvijati na daljinu putem poziva ili videopoziva (u dogovoru s roditeljima: Zoom, 

WhatsApp, Viber) ili  putem e- pošte 

 

9.6. ZDRAVSTVENI VODITELJ 

Plan i program  zdravstvenog voditelja provodit će se prema Programu zdravstvene zaštite 

djece, higijeni i pravilnoj prehrani  djece u dječjim vrtićima(NN105/02, 55/06, 121/07). 

 SADRŽAJI I AKRIVNOSTI REALIZACIJA 

U ODNOSU NA 

DIJETE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Provjera dokumentacije o zdravstvenom 

stanju djeteta 

 Provjera dokumentacije o cijepljenju 

 Provođenje preventivnih mjera u svrhu 

sprečavanja nastanka bolesti i 

unapređenje zdravlja 

 Praćenje pobola 

 Praćenje rasta i razvoja djece-

antropološko mjerenje 2x godišnje 

 Osiguravanje optimalnih i sigurnih uvjeta 

za siguran rast i razvoj djeteta-sigurnost 

djece u sobama dnevnog boravka i na 

igralištu 

 Zdravstveni odgoj djece, stjecanje 

 Početkom 

pedagoške 

godine 

 

 Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 
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pravilnih i zdravih navika 

 Provedba specifične prehrane kod 

nutritivnih i drugih zdravstvenih 

poteškoća 

 zbrinjavanje lakših povreda i prema 

potrebi upućivanje na daljnju obradu 

 mjere vezane uz zaštitu zdravlja djece pri 

planiranim izletima 

 praćenje provedbe higijene zubi u 

vrtićkim skupinama 

U ODNOSU NA 

ODGOJITELJE: 
 Informiranje odgojitelja o djeci sa 

zdravstvenim poteškoćama 

 upućivanje u primjenu terapije kod djece 

s kroničnim oboljenjima 

 izmjena informacija o zdravstvenom 

stanju djeteta 

 Stručna usavršavanja: Hitna stanja u 

dječjoj dobi, Prevencija pretilosti kod 

djece, Skolioza kao najčešći deformitet 

kralježnice, Bobath koncept u habilitaciji 

visoko neurorizične djece 

 Akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi 

 upućivanje na sanitarne preglede 

 nabava radne odjeće i obuće 

 

 Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

U ODNOSU NA 

RAVNATELJICU I 

STRUČNE 

SURADNIKE: 

 sastanci stručnog tima 

 suradnja u nabavci didaktike i literature 

 suradnja pri izradi Godišnjeg plana i 

programa 

 sudjelovanje na Odgojiteljskom vijeću 

 realizacija zadaća prema odredbi 

ravnatelja 

 upućivanje na sanitarne preglede 

 

 Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

U ODNOSU NA 

OSTALE 

ZAPOSLENIKE 

DJEČJEG VRTIĆA: 

 organizacija rada tehničkog osoblja 

 sudjelovanje prilikom intervjua pri 

zapošljavanju tehničkog osoblja 

 kontrola provedbe higijenskih normi i 

HACCAP sustava 

 kontrola osobne higijene djelatnika u 

kuhinji, čistoća odjeće i obuće 

 suradnja sa glavnim kuharima u vidu 

planiranja jelovnika 

 suradnja sa ekonomom u nabavi 

potrošnog materijala i namirnica za 

prehranu te sitnog inventara 

 vođenje evidencija o provođenoj 

deratizaciji i sanitarnom nadzoru 

 kontrola i upućivanje na redovite 

zdravstvene preglede za produženje 

sanitarnih iskaznica i higijenskog 

minimuma 

 

 Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 
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U ODNOSU NA 

RODITELJE: 
 individualni sastanci sa roditeljima djece 

s posebnim potrebama 

 izrada edukativnih letaka i brošura  

 priprema članaka za web stranicu 

 roditeljski sastanci 

 Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

ZDRAVSTVENA 

DOKUMENTACIJA: 
 Evidencija o zdravstvenom odgoju 

 Evidencija o sanitarnom nadzoru 

 Evidencija o higijensko – 

epidemiološkim mjerama 

 Evidencija ozljeda 

 Evidencija pobola 

 Evidencija antropoloških mjerenja 

 Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

STRUČNO 

USAVRŠAVANJE: 
 individualno stručno usavršavanje 

 praćenje stručne literature 

 edukacija u Komori medicinskih sestara 

 

 Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

9.7. ODGOJITELJ NA OSTALIM POSLOVIMA 

Odgojiteljica radi narušene radne sposobnosti uslijed tjelesnog oštećenja preraspoređena je na 

poslove koji obuhvaćaju pripremu i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa.  

 

PODRUČJE I SADRŽAJ 

RADA 

ZADACI SURADNICI 

Evidencija upisa i ispisa 

djece 

-provedba upisa u novu pedagošku 

godinu i kraći program Male škole 

(provjera i bodovanje dokumentacije, 

rangiranje, objavljivanje rezultata) 

-upisi i ispisi djece tijekom godine  

-premještaji djece  

-tajništvo  

-računovodstvo 

-pedagog  

-ravnatelj 

Statističko vođenje 

podataka 

-evidencije o programima, broju djece, 

objektima i dr.  

-interne evidencije 

-Grad 

-Županija 

-Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

-Državni ured za statistiku 

Sudjelovanje u 

planiranju 

-prikupljanje podataka za Plan i program 

-prikupljanje podataka za izvješće 

-tajništvo 

-stručni suradnici 

-ravnatelj 

-odgojitelji 

Materijalni uvjeti  -nabavka igračaka, didaktike 

-nabava likovno-potrošnog i uredskog 

materijala  

-inventura 

-vođenje knjižnice 

-fotokopiranje materijala za odgojitelje 

-računovodstvo 

-tajništvo 

-stručni suradnici 

-ravnatelj 

-odgojitelji 

Realizacija odgojno- -priprema izleta, posjeta, predstava i dr. -odgojitelji 
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obrazovnog procesa  -organizacija klizanja, plivanja 

-organiziranje i provedba akcija 

-koordinacija Sretno dijete - Sretan Grad 

-stručni suradnici 

-vanjski suradnici (Grad, 

Crveni križ, Sportske udruge 

i dr.) 

Vidljivost vrtića -uređenje web stranice 

-list Tratinčica  

-odgojitelji 

-stručna služba 

Poslovi prema nalogu 

ravnatelja 

-administrativni poslovi  -ravnatelj 

-tajništvo 
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