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Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne 

novine br. 10/97 i 107/07) te članka 18., 19. i 42. Statuta Dječjeg vrtića 

„Maslačak“ Đurđevac, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 14. listopada 

2015. godine, a na prijedlog Odgajateljskog vijeća donosi: 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 

DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ ĐURĐEVAC 

ZA PEDAGOŠKU 2015/2016. GODINU 

 

 

 

 

 

Osnovni podaci o Dječjem vrtiću: 

Predškolska ustanova: Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac 

Županija : Koprivničko-križevačka 

Adresa: Tina Ujevića 1 

Broj telefona: 048/811-703 

E-mail: vrtic.maslacak@djurdjevac.hr 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 601-02-15/06 

URBROJ: 2137-58/15-1 

 

 

Ravnateljica               Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Martina Bunta                                                                 Ljiljana Manolić 
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S A D R Ž A J : 

 

1 . USTROJSTVO RADA 

2. MATERIJALNI UVJETI 

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

4. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD 

5. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA 

6. SURADNJA S RODITELJIMA 

7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA  

8. VREDNOVANJE PROGRAMA 

9. PLAN I PROGRAM RAVNATELJICE I ČLANOVA STRUČNOG TIMA     

TE ZDRAVSTVENE VODITELJICE 

 *  GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA 

 *  GODIŠNJI PLAN STRUČNOG SURADNIKA – LOGOPEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. USTROJSTVO RADA  

 

Dječji vrtić „Maslačak“ u ovoj pedagoškoj godini 2015/2016. će u neposrednom 

radu s djecom razvijat odgojno obrazovni program usklađen s pozitivnim 

zakonskim propisima i suvremenim stručno pedagoškim preporukama, 

Programskim usmjerenjem za rad s predškolskom djecom u RH,  novom 

strategijom razvoja odgojno obrazovnog sustava u RH, te standardima i 

napucima Osnivača Grada Đurđevca. 

 

U radu s djecom će se u osuvremenjivati humanističko razvojni pristup 

organizacijom razvojno primjerene prakse u skladu s tri osnovna načela: 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUALIZACIJA 

 

 

SLOBODA IZBORA AKTIVNOSTI 

 

 

PARTNERSTVO S RODITELJIMA 

 

 

Vrtić postaje mjesto u kojem se stvara zadovoljna, sretna, uspješna i kreativna 

zajednica djece, roditelja i radnika.  

Koristit će se suvremene i tehnike od izrade projekata, akcijskih istraživanja do 

promatranja i sustava praćenja dječjeg napretka i razvoja. 

 

Nastojat ćemo osigurati uvjete za poticanje samostalnosti djeteta, razvoj njegova 

samopouzdanja i vjere u vlastit uspjeh. Pritom ćemo se služit bogatim 

poticajnim sredstvima i okruženjem koje poziva na igru kao osnovni oblik 

učenja pedagoškog djeteta.  

Rad se ustrojava za djecu rane predškolske dobi od 1 godine starosti do polaska 

u školu kroz slijedeće programe.  

 

 

 

 

 



PROGRAMI KOJI ĆE SE PROVODITI U PEDAGOŠKOJ GODINI 

2015./2016. 

 

 

 
Primarni programi u trajanju od 10 sati dnevno 

 

   
Program predškole 

 

 
Program katoličkog vjerskog odgoja u sklopu redovitog rada  

 

 

 
Odgojno zdravstveni program (zimovanje, ljetovanje, cjeloviti 

izleti) 
 

Kraći programi / igraonice ( ritmika, folklor, engleski jezik, 

likovna igraonica, etno-tradicijska igraonica, sportska igraonica 
 

 

Pedagoška godina započinje 01. rujna 2015. godine, a  završava 31. kolovoza 

2016. godine. Tijekom ljetnih mjeseci ( srpanj, kolovoz ) rad će se organizirati 

prema Planu rada ljeti. 

 

BITNE ZADAĆE NA NAPREĐIVANJU USTROJSTVA RADA: 

 

1. Ustrojstvo  rada postavit u skladu s potrebama djece i roditelja na razini 

odgojnih skupina, objekata i cjelokupnog vrtića. 

2. Pratit iskorištenost radnog vremena i po potrebi ga mijenjat glede 

ostvarivanje bolje kvalitete rada, a sukladnog Programom racionalizacije. 

3. Pratit racionalizaciju rada stručnih suradnika s aspekta primjerene 

organizacije rada i kvalitete rada unutar tima.  

4. Preoblikovanje materijalne sredine u svrhu učinkovitijeg ostvarivanja 

razvojnih zadataka u određenim grupama unutarnje uređenje prostora. 

5. Usklađivanje tečajeva s primarni programom unutar rada vrtića . 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMARNI PROGRAM 

 

U primarnom programu obuhvaćeno je 236 djece u 11 odgojnih skupina na 

jednoj lokaciji: 

4 grupa jaslica  

7 grupa vrtića 

 

PROGRAM PREDŠKOLE  

 

Program predškole i ove predškolske godine provodit će se za 20-ak djece.  

 

POSEBNI PROGRAMI 

 
Program za djecu romske nacionalne majine, 

Suglasnost:601-02/01-01/26,  UR.BROJ:532-07-03-

052/2-01-1 od 11.7.2001. 

 

 
Kraći programi ranog učenja engleskog jezika s djecom 

rane predškolske dobi, suglasnost boj: 601-01/95-01-07, 

UR BROJ: 532-08/95-01, od 13.3.1995. 

 

 

 
Igraonica za djecu od 3-6 godina, Suglasnost:601-02/05-

03/00182, UR. BROJ :533-10-05-4 od 30.11.1998. 

 

IGRAONICE – raspored održavanja igraonica 

 
 ORGANIZATOR/ 

VODITELJ 
DANI 
ODRŽAVANJA 

TERMIN PROSTOR  BROJ GUPE 
/DJECE 

Engleska igraonica Dječji vrtić 

„Maslačak“ 
Renata Kovačić 

Utorak, četvrtak 15:00 

17:00 

Dječji vrtić 

„Maslačak“ 

3/39 

Sportska igraonica Dječji vrtić 

„Maslačak“  
Ana Peroković 

Ponedjeljak, 

četvrtak 

16:00 

17:00 

Dvorana vrtića, 

dvorište vrtića, 
tenis igralište 

1/20 

Etno-tradicijska 

igraonica 

Dječji vrtić 

„Maslačak“ 

Ponedjeljak 15:00 

16:00 

Dvorana vrtića  1/18 

Zbor Marija Vinković Srijeda 9:30 
10:15 

Dvorana 1/25 

Vjerski odgoj Marija Vinković Utorak 09:00 

09:45 

Soba dnevnog 

boravka 

1/12 

 

 

Obračunski dio satnice vodit će Đurđa Gregurek i Ivana Fucak i o tome će 

pravovremeno obavijestit odgojiteljski skup.  

 

 

 



1.2. ORGANIZACIJA RADA  ODGOJNIH DJELATNIKA U   

PREDŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. 

 

PROSTOR UZRAST ODGOJITELJ UKUPNO RADNO 

VRIJEME 

DEŽURSTVO 

 

P-1 

 

 

JASLICE 

I 

Mirjana 

Horvat i 

Branka 

Blažok 

12 6:45 i 

12:15 

 

9:45 i 

15:30 

 

 

P-2 

 

JASLICE 

II 

Marija Čupen 

Tomica i 

Vesna 

Šoštarić 

15 7:00 

12:30 

10:00 

15:30 

 

P-3 

 

 

JASLICE 

III 

Đurđa 

Gregurek i 

Sonja Mesić 

16 7:00 i 

12:30, 

9:45 

15:45 

 

P-4 

 

 

JASLICE 

IV 

Senka Mujić i 

Diana 

Bolteković 

Tkalec 

18 6:45 i 

12:15 

10:15 

15:45 

DEŽURNA 

SOBA 

P-5 

 

 

MLAĐA I Sabine 

Stanešić i Ana 

Peroković 

17 6:45 -

12:15 

10:30 -

16:00 

 

P-6 

 

 

MLAĐA 

II 

Ines Bilas 

Popović i 

Danijela Seleš 

 

24 

6:45-

12:15 

10:30 -

16:00 

 

P-7 

 

 

MLAĐA 

III 

Ljiljana Puhač 

i Ljiljana 

Lenardić 

24 7:00-

12:30 i 

10:30-

16:00 

 

 

P-8 

SREDNJA 

I 

Katarina 

Ružman i 

Valentina 

Kovačević 

23 6:45 -

12:15 

10:15 -

15:45 

DEŽURNA 

SOBA 

P- 9 SREDNJA 

II 

Renata 

Kovačić i 

Ivana Fucak 

23 7:00-

12:30 

10:15-

15:45 

 

 

 

 

 



P-10 STARIJA 

I 

Dubravka 

Gregurić i 

Marija 

Vinković 

25 

 

6:45 -

12:15  

10:15-

15:45 

 

P-11 STARIJA 

II 

Slavica Islam 

i Marina Kiš 

26 7:00-

12:30 i 

10:30-

16:00 

 

 

Zaduženja i sadržaj rada odgojiteljica :    

 

 predlažu godišnji program rada iz svojeg djelokruga i izrađuju 

izvješće o ostvarivanju istog  

  osigurava posebne uvjete za rad i radi u odgojnoj skupini  

 sudjeluju u izradi i ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 

dječjeg vrtića i prati njegovu realizaciju  

 brinu o prostoru u kojem borave djeca, posebno na njegovu pedagošku 

i estetsku osmišljenost, pedagošku funkcionalnost i higijensko- 

zdravstvene uvijete  

 brinu o didaktičkim i drugim sredstvima vrtića neophodnim za rad s 

djecom te o ispravnosti i funkcionalnosti istih  

 predlažu i sudjeluju u izradi jelovnika  

 surađuju s roditeljima i djelatnicima vrtića  

 sudjeluju u radu stručnih tijela vrtića  i prati stručnu literaturu 

 obavljaju i druge poslove po nalogu ravnatelja značajne za uspješnu 

realizaciju planiranih zadaća i programa    

 vode propisanu pedagošku dokumentaciju 

 

 

 

 

  

STRUKTURA SATNICE ZA RADNU 2015/2016. GODINU ZA SVE 

DJELATNIKE VRTIĆA  

 

Za utvrđivanje godišnje satnice polazi se od zakonske obaveze rada 40 sati 

tjedno.  

Tjedni rad i obaveza od 40 sati tjedno kod odgojnih djelatnika sastoji se od 27,5 

sati neposrednog rada s djecom i 12,5 sati rada na ostalim poslovima. 

U neposredni rad s djecom uračunavaju se  sati rada u odgojnoj skupini, 

dežurstvu. 

U ostale sate uračunavaju se sati pripremanja za rad , tromjesečno i planiranje 



valorizacija, permanentno usavršavanje ( individualno i kolektivno),  radni 

dogovori, suradnja s roditeljima i društvenim okuženjem, izrada didaktičkih 

sredstava i rad u radnim grupama. 

 

 

BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2015./2016. 

 

8.10. Dan neovisnosti - Četvrtak 

1.11. Dan svi svetih - Nedjelja 

25.12. Božić - Petak  

26.12. Sveti Stjepan - Subota 

1.1. Nova godina - Petak 

6.1. Sveta tri kralja – Srijeda 

27.3. Uskrs - Nedjelja 

28.3. Uskršnji ponedjeljak - Ponedjeljak 

1.5. Praznik rada - Petak 

26.5. Tijelovo - Četvrtak 

22.6. Dan antifašističke borbe - Srijeda 

25.6. Dan državnosti - Subota 

5.8. Dan domovinske zahvalnosti - Petak  

15.8. Velika Gospa - Ponedjeljak 

Pravoslavni, islamski i židovski vjernici sukladno čl. 3 Zakona , imaju pravo ne 

radit na svoje vjerske blagdane: 

 

PRAVOSLAVNI – Božić (7.siječnja) 

MUSLIMANI – Ramazanski i Kurban Bajram 

ŽIDOVI – Roš Hašanu i Jom Kipur 

 

 

UČENIČKI ODMORI: 

 

Školska godina počinje 07. Rujna 2015. godine, a završava 10. Lipnja 2016. 

godine. Prema pravilniku o kalendaru osnovnih škola za školsku godinu 

2015/2016.nastavna godina sastoji se od dva polugodišta: 

 prvo polugodište traje od 7. rujna 2015. godine do 23. prosinca 2015. 

godine 

 drugo polugodište traje od 11. siječnja 2016. godine do 10. lipnja 2016. 

godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 17. svibnja 2016. 

godine 

 

 

 

 



Školski praznici: 

 zimski praznici počinju 24. prosinca 2015. godine, a završavaju 8. siječnja 

2016. godine 

 proljetni praznici počinju 21. ožujka  2016. godine, a završavaju 25. 

ožujka 2016. godine 

 ljetni praznici počinju 10. lipnja 2016. godine 

 

Prije blagdana i školskih praznika, sa svrhom racionalizacije organizacije rada, 

roditelji ispunjavaju ankete o dovoženju djece. Budući da se tada smanjuje broj 

djece i do 50%, vrtić prema broju prijavljene djece organizira rad s manjim 

brojem skupina i djelatnika. 

 

GODIŠNJA ZADUŽENJA , SATNICA U OKVIRU RADOVA RADNE 

OBAVEZE 

 

Zaduženja djelatnika: 

 

Mjesec 

 

Broj 

dana u 

mjesecu 

Nedjelje Subote Blagdani Broj 

radnih 

dana 

Broj sati 

Rujan 30 4 4 - 22 176 

Listopad 31 4 5 1 21 168 

Studeni 30 5 4 1 21 168 

Prosinac 31 4 4 2 22 176 

Siječanj 31 5 5 2 19 152 

Veljača 29 4 4 - 21 168 

Ožujak 31 4 4 2 22 176 

Travanj 30 4 5 - 21 168 

Svibanj 31 5 5 2 21 168 

Lipanj 30 4 4 2 21 168 

Srpanj 31 5 5 - 21 168 

Kolovoz 31 4 4 2 21 168 

UKUPNO 366 52 53 14 253 2024 

 

Svi djelatnici na početku pedagoške godine dobivaju Rješenje o vlastitim 

godišnjim zaduženjima. 

Radno vrijeme je usklađeno s rasporedom odgojno obrazovnog rada u skupini. 

 

 

 

 

 



Odgojitelji: 

 

Fond sati realizira se fleksibilnom godišnjom raspodjelom. Godišnji fond 

umanjuje se za dane godišnjeg odmora. Višak određenih sati realizira se u vidu 

slobodnih dana tijekom godine ili ako postoji mogućnost kroz plaćanja 

prekovremenih sati. Manjak sati realizira se dodatnim radom za potrebe vrtića 

(izrada sredstava, sređivanje dokumentacije, zamjena bolesnog radnika) tijekom 

godine u dogovoru s ravnateljicom. 

 

 

Godišnja zaduženja odgojitelja/raspodjela neposrednog i ostalog rada 

 

 

DNEVNA I TJEDNA 

 
OBAVEZA UKUPNO 

SATI 

NEPOSREDNI 

RAD 

OSTALE 

OBAVEZE 

(Pripremanje 

aktivnosti, 

pisanje 

dokumentacije) 

PAUZA PRIPREMANJE 

I OSTALI 

POSLOVI 

DNEVNO 8 5,30 1,0 0,5 1 

TJEDNO 40 27,5 5 2,5 5 

 

 

 

GODIŠNJA OBAVEZA NEPOSREDNOG RADA I OSTALIH POSLOVA 

 
MJESEC RADNI 

DANI/BLAGDANI 

PAUZA RADNI 

SATI 

NEPOSREDNI 

RAD 

OSTALE 

OBAVEZE 

Rujan 22/0 11 176 121 44 

Listopad 21/1 10.30 168 115.30 42 

Studeni 21/1 10.30 168 115.30 42 

Prosinac 22/2 11 176 121 44 

Siječanj 19/2 9.30 152 104.30 38 

Veljača 21/0 10.30 168 115.30 42 

Ožujak 22/2 11 176 121 44 

Travanj 21/0 10.30 168 115.30 42 

Svibanj 21/2 10.30 168 115.30 42 

Lipanj 21/2 10.30 168 115.30 42 

Srpanj 21/0 10.30 168 115.30 42 

Kolovoz 21/2 10.30 168 115.30 42 

UKUPNO 253/14 126,30 2024 1391.30 506 



Godišnja zaduženja ravnatelja/raspodjela neposrednog i ostalog rada 

 

 

 

Redni broj: Što radi?   Sati  

1. rad na poslovima i 

zadacima ravnatelja 

(izrada Godišnjeg plana 

i programa rada Vrtića  

izrada satnice radnog 

vremena i satnice rada 

svih zaposlenika, 

organizacija slavlja, 

izleta, posjeta, blagdana 

i značajnih datuma u 

suradnji s odgojiteljima, 

unapređivanje odgojno-

obrazovnog rada, 

nabava potrebne 

didaktike i sredstava za 

poboljšanje kvalitete 

rada pregled pedagoške 

dokumentacije, pomoć 

odgojiteljima u 

planiranju i realizaciji 

odgojno-obrazovnih 

sadržaja, izrada 

Godišnjeg izvješća o 

radu Vrtića, pripremanje 

sjednica Upravnog  

vijeća, pripremanje 

sjednica Odgajateljskog 

vijeća) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            20 sati  

2. kontrola i nadzor svih 

prostorija vrtića, 

kuhinje , praćenje 

provođenja mjera 

HACCP – sustava , 

briga za red i čistoću 

prostora vrtića, 

sudjelovanje u 

sastavljanju jelovnika, 

izrada programa  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



igraonica                           

  

                      2 sata 

3. uređivanje Internet 

stranice vrtića  

                      3 sata 

4. predstavljanje i 

zastupanje vrtića                                                      

  

                      2 sata 

5. suradnja s roditeljima – 

upisi ispisi , druž enja, 

svečanosti 

                      3 sata 

6. suradnja s osnivačem                                                                        

  

                     1.5 sati 

7. suradnja s okruž enjem 

– dogovori, sastanci, 

posjete,                       

  

                      3 sata 

8. dnevni odmor                                                                                                          2.5 sati 

UKUPNO:                        40 sati  

 

 

Zaduženja i sadržaji rada ravnateljice : 

 

 organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića  

 predstavlja i zastupa Vrtić 

 poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića  

 odgovara za zakonitosti rada Vrtića  

 predlaže Plan i program rada Vrtića  

 provodi odluke Upravnog vijeća  

 potpisuje akte Vrtića  

 podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i 

poslovanju Vrtića  

 organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta  

 odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada djelatnicima 

Vrtića  

 ustrojava i obavlja stručno pedagoški rad u Vrtiću  

 osigurava odgovarajuće uvijete neophodne za izvođenje programa njege , 

odgoja i zaštite djece  

 organizira rad i radi na ostvarivanju programa iz oblasti kulture i športa  

 surađuje s djecom, roditeljima, djelatnicima i tijelima osnivača Vrtića  

 obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, Statutu, Godišnjem planu i 

programu rada te drugim općim aktima 



RADNO VRIJEME VRTIĆA I PRATEĆIH SLUŽBI NA RAZINI VRTIĆA 

 

Radno vrijeme vrtića usklađeno je s potrebama roditelja, ali u okviru 10 satnog 

cjelodnevnog programa i to od 6:00 do 17:00 sati, odnosno prema potrebi do 

20:00 sati, osim subote i nedjelje. Vrtić ne radi u dane blagdana i praznika koji 

se slave na razini Republike Hrvatske. 

Radno vrijeme stručnog tima vrtića je: ravnateljica 40 sati, a psiholog, logoped, 

defektolog realizira se na bazi ugovora o djelu. 

Dnevno se realizira (sati efektive od 8:00 – 16:00). 

 

Stručni suradnici dnevno će raditi od 07:00 do 15:00 sati radi praćenja cjelovitog 

procesa rada i to prema sljedećem rasporedu: 

 Logoped : svaki dan od 08:00 do 13:30 

 Defektolog : ponedjeljak i srijeda od 14:00 do 15:00 

 Psiholog : ponedjeljak od 9:00 do 14:00 

 Ravnatelj prema potrebi bilo koji dan 

 

Uoči praznika i tijekom srpnja i kolovoza roditelji se anketiraju i na temelju 

prijavljenog broja djece organizira se rad u vidu dežurstva. Odgojitelji u to 

vrijeme koriste višak određenih dana koji su stekli zamjenama za odsutne 

odgojitelje ili dane godišnjeg odmora. Ukoliko roditeljima povremeno zatreba 

ranije jutarnje ili dulje poslijepodnevno dežurstvo dužni su o tome obavijestiti 

matičnog odgojitelja tjedan dana ranije. Radno vrijeme je fleksibilno. Tijekom 

godine moguće su promjene što ovisi o specifičnosti programa i broju prisutne 

djece. 

 

TEHNIČKA SLUŽBA 

 

Tjedna obaveza je 40 sati. Radno vrijeme službi prilagođeno je vrsti posla i 

potrebama vrtića. 

U okviru ove službe uklapaju se: kuhinja, spremačice, domar i pralja. Radno 

vrijeme unutar ovih službi će se tijekom godine prilagođavati potrebama procesa 

rada, radi zadovoljavanja potreba djece i roditelja. 

 

SINDIKALNO ORGANIZIRANJE ZAPOSLENIKA 

 

U našem DV "Maslačak" oduvijek postoji Sindikat radnika odgoja i obrazovanja 

Hrvatske, Trg maršala Tita 4, 10000 Zagreb. Nekad je bilo više, nekad manje 

članova, a od 1. rujna 2015. godine u Sindikat je učlanjeno desetak djelatnika. 

Predsjednica je Diana Bolteković- Tkalec, zamjenica Danijela Seleš, a 

blagajnica Mirjana Horvat.  

Planovi u 2015/2016 pedagoškoj godinu su - izleti, druženje, obilazak kolegica, 

sindikalno druženje, sindikalna iznenađenja. 



2. MATERIJALNI UVJETI RADA I FINANCIRANJE VRTIĆA  
 

Vrtić se financira akontacijama Osnivača i vlastitim prihodima od uplate 

roditelja ( integrirani programi, donacije).  

U ovoj pedagoškoj godini iz vlastitih prihoda, te donacija namjeravamo. .sanirati 

kompletno kupaonu u srednjim odgojnim skupinama i garderobi, ličiti prostor 

prostorija u potkrovlju, hodnik te pripremiti prostor za još dvije odgojne skupinu 

koje bi s radom trebale krenuti 02.01.2016.godine. Od sredstava ostvarenih po 

posebnim propisima od MZOŠ nabavljat će se didaktika, stolovi, slikovnice i 

sve ono što je potrebno djeci za koju je namijenjeno. Potrebno je pravovremeno 

i kontinuirano vršiti nabavke posteljnog  

rublja, opreme za kuhinju-plinski štednjak, te zamjena dotrajale perilice i 

sušilice rublja u vešeraju, dopuna i održavanje opreme igrališta. U ovoj 

pedagoškoj godini planiramo postavit antitraumatske ploče na preostalom dijelu 

terasa jasličkog prostora, ispod ljuljački i tobogana. To ćemo pokušati riješiti 

također putem donacija i sponzorstva.  

Najveći problem i dalje ostaje dotrajala stolarija jaslica koje zahtjeva temeljitu  

promjenu za koju se nadamo da će osnivač uvrstiti u svoje prioritete.  

U 2016.godini i dalje ćemo pratiti natječaje i mogućnost kandidiranja projekta 

za nabavu nove opreme za igralište, sanaciju vanjskih bazena te zamijeniti 

dotrajalu vanjsku zaštitnu ogradu novom. 

Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac aplicirati će projekt prema EU fondovima - 

Razvoj ljudskih potencijala za potrebe «Integracija skupina u nepovoljnom 

položaju u redoviti obrazovni sustav».  

Program je namijenjen djeci romske nacionalnosti, provodio bi se - u 

kontinuitetu.  

Ovaj projekt smatramo iznimno - važnim zbog socijalizacije i kontinuiranog 

rada s djecom romske nacionalnosti, osvješćivanjem zajednice, a isto tako i 

budućnosti samog vrtića.  

Smatramo da je u novoj pedagoškoj godini nužno još više raditi na projektima i  

iznalaženju sredstava i novih načina financiranja kako bi smo podigli razinu 

kvalitete ustanove i života djelatnika i korisnika.  

Smatramo nužnim osvijestiti sve djelatnike i sve strukture da je jako važno 

kvalitetno raditi, promišljati kako podići kvalitetu usluge, raditi na novim 

programima i učiniti Ustanovu drugačijom i prepoznatljivom u sustavu 

Predškolskih ustanova u Hrvatskoj. 

 

 

 

 

 

 

 



3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE  

 
BITNE ZADAĆE  

 

  Ritam aktivnost prilagoditi potrebama svakog djeteta u skladu sa     

njihovom dobi i psihofizičkim mogućnostima.  

  Stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djetetove samostalnosti u procesu 

prehrane i  stjecanje zdravih prehrambenih navika. Edukacija odgojitelja, 

djece i roditelja na novim prehrambenim smjernicama.  

  Program mjera povećane sigurnosti djece, prevencija ozljeda u   

unutarnjem i vanjskom prostoru. 

 Stvaranje optimalnih uvjeta za zadovoljavanje djetetovih potreba na     

području zdravlja  

 Praćenje zdravlja djece, identifikacija djece s posebnim potrebama u njezi 

i zaštiti zdravlja  

 Edukacija djelatnika o zaštiti zdravlja i prevenciji bolesti  

 Suradnja i edukacija roditelja u cilju zadovoljavanja djetetovih potreba i 

zaštiti njegova zdravlja  

 Nastavak rada na projektu, osamostaljivanje djece kod jela, unapređivanje 

prehrane i nove prehrambene smjernice.  

 

 

 

GRUPE 

PREMA 

UZRASTU I 

PROSTORU 

DORUČAK VOĆNA  

UŽINA 

RUČAK  UŽINA 

JASLIČKA 

SOBA 1,2 

7:45 – 8:30 10:00 11:00 14:00 

STARIJE 

JASLIČKE 3 

I 4 

8:00 – 8:45 10:00 11:15 14:00 

 

MLAĐA 

VRTIĆKA 

8:00 – 8:45 10:00 11:30 14:30 

SREDNJA 

VRTIĆKA 

8:00 – 8:45 10:15 11:30 14:30 

STARIJE 

VRTIĆKE 

8:00 – 9:00 10:15 11:30 14:00 

 

 

 



3. 1. ZADAĆE U ODNOSU NA DIJETE  

 

 provođenje preventivnih mjera zdravstvene zaštite djece  

 uskladiti organizaciju života i rada u odgojno- obrazovnim skupinama s 

potrebama djece uz osiguravanje optimalnih uvjeta ( dnevni odmor djece, 

druženje s drugim odgojnim skupinama, braćom i sl.) 

 poticati odgojitelje i ostale radnike da svojim primjerom pozitivno utječu 

na zdrav način života  

 unositi u odgojno obrazovni rad aktivnosti ovih osnovnih sadržajnih 

dijelova:  

- formiranje higijensko kulturnih navika  

- poticanje samostalnosti u svim životnim situacijama  

- pravilno korištenje prirodnih faktora  

- djelotvorno i funkcionalno korištenje prostora 

- provođenje sadržaja iz područja ekologije  

- praćenje i provjera iskustva o zdravstvenom odgoju  

- vođenje zdravstvenih kartona  

- nabava literature i video materijala glede novih spoznaja  

- raditi na poticanju razvoja pozitivne klime i pravilne međusobne 

komunikacije  u odgojnim skupinama i vrtiću 

- provoditi redoviti sanitarno higijenski nadzor objekta  

- voditi potrebnu dokumentaciju glede bolesti djece, antropološka mjerenja, 

prehrana djece i sl.  

- izrada jelovnika sukladno važećim normativima  

- kontrolirati primjenu normativa i zdravstvenu ispravnost hrane 

- redovito kontrolirati higijensko epidemiološko stanje zaposlenih i djece  

- preventivno  djelovati u pogledu čistoće sanitarija, suđa, igračaka, te 

mogućnosti izvora opasnosti od ozljeđivanja  

- sprječavanje infekcija kontinuiranom dezinfekcijom  

- cjelovit sistematski pregled djelatnika Vrtića 

 

 

Nositelji u realizaciji zadaća su svi radnici Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  ZADAĆE U ODNOSU NA RODITELJE  

 

 sudjelovanje u planiranju zadaća u odnosu na roditelje prema 

zdravstvenoj potrebi i prema aktualnim zadaćama prevencije i 

unapređenja zdravlja  

 prikupljanje bitnih podataka o djetetu, njegovom zdravlju navikama, te  

          podatke i dokumentaciju o zdravstvenom stanju  

  razgovori sa roditeljima radi uvođenja posebnih mjera i skrbi za dijete   

  savjetovanje radi usklađenja optimalnog zadovoljavanja djetetovih 

potreba u vrtiću  

 upućivanje na potrebne kontrolne preglede ili specijalističke preglede  

 rad na edukaciji roditelja vezano za stvaranje navika prehrane  

 suradnja s roditeljima u cilju poboljšanja kvalitete boravka u vrtiću  

 upoznavanje i edukacija roditelja sa aktivnostima na promicanju i 

očuvanju zdravlja, te sigurnosti djece u vrtiću.  

 

 

3.3.  ZADAĆE U ODNOSU NA ODGAJATELJE  

 

 sudjelovanje u planiranju zadaća za očuvanje i unapređenje zdravlja i 

sigurnosti djece  

 upoznavanje odgajatelja sa zdravstvenim statusom djeteta i upućivanje u  

          postupke brige o djetetu tj. načinu zadovoljavanja specifičnih potreba  

 edukacija odgajatelja o elementima Higijensko epidemioloških uvjeta i  

           izvanrednih situacija, davanje naputaka o načinu provođenja nadzora nad  

           djecom  

 suradnja i stručna pomoć u svim oblicima provođenja kvalitete života 

djeteta u vrtiću  

 izmjena dnevnih aktivnosti  

 boravak na zraku  

 dnevni odmor  

 pravodobna njega i osobna higijena djeteta  

 važnost samostalnosti kod jela vezano za dob  

 stručna pomoć odgajatelj u periodu prilagodbe  

 sudjelovanje u edukaciji i stručno osposobljavanje odgajatelja  

 

 

 

 

 

 

 



3.4.  ZADAĆE U ODNOSU NA OSTALE ZAPOSLENIKE  

 

 sudjelovanje u provedbi edukacije ostalih djelatnika na području 

planiranja i provedbe prehrane i higijene  

 edukacija zaposlenika u cilju osvještavanja njihove uloge u cjelokupnom  

          procesu u odnosu na pojedine zadaće i temeljna načela vrtićkog ozračja  

 edukacija zaposlenika glede postupaka u kriznim i izvanrednim 

situacijama, vještinama pomoći i samopomoći  

 sudjelovanje pri iskazivanju potrebnih sredstava za rad, zaštitu na radu i  

          poboljšanju uvjeta rada.  

 razgovori radi snimanja početnog stanja u skupini, stručni suradnik - 

dijete- roditelj  

 inicijalni intervju - iz dobivenih podataka što cjelovitije spoznati djetetov  

          razvojni status  

 tijekom inicijalnog intervjua po mogućnosti obaviti psihologijsku 

procjenu razvojnog statusa djeteta koje se upisuje u vrtić i jaslice  

 uvid u zdravstvenu dokumentaciju  

 prenošenje informacija odgajateljima o relevantnim osobinama djeteta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD  

 

Odgojno – obrazovni rad Dječjeg vrtića „Maslačak“ u pedagoškoj godini 

2015/2016  temeljiti će se na humanističkom pristupu.  

Uvažavajući svoju kulturu, specifičnosti, baštinu, uvjete, običaje i stručna znanja 

svaka odgojna skupina se opredjeljuje za sadržaje i zadatke koji izazivaju 

interese kod djece s ciljem stvaranja optimalnih uvjeta za rast i razvoj djece te 

unapređivanje kvalitete njihova života u cijelosti. 

 

 ZADACI   

 

 Urediti prostor na način koji najbolje omogućuje djeci da se  

          upuste u avanturu učenja, vježbajući demokraciju, te rade samostalno       

također i s drugima, odgajatelji stvaraju sigurne, stimulativne i inkluzivne sobe    

dnevnog boravka.  

 Struktura okruženja za učenje duboko utječe na odgojno-obrazovno 

iskustvo svakog djeteta. Odgajatelji pažljivo razmišljaju kako urediti i 

prilagoditi fizički prostor u kojem će se djeca moći kretati za vrijeme 

individualnih i grupnih aktivnosti.  

 Kada se ukaže potreba, unose izmjene u prostor i radne materijale kako bi 

se zadovoljile potrebe različitih dobnih skupina ili nekog pojedinog 

djeteta.  

 Angažirajući djecu kao aktivne sudionike u postavljanju jasnih 

očekivanja, određivanju pravila i posljedica, promiču se demokratske 

vrijednosti na kojima se temelji socijalna i emocionalna klima okruženja 

za učenje.  

 Odgajatelji neprekidno njeguju sposobnost djece da sama biraju i rade kao 

samostalni učenici, a stvaraju i situacije u kojima djeca mogu raditi s 

drugima, izmjenjujući se i pomažući jedni drugima da dođu do rezultata.  

 

 

GLOBALNI RAZVOJNI ZADACI  

 

Izbor pri planiranju i provođenju različitih vrsta djelatnosti sa djecom i za djecu 

svih uzrasta (1-7) godina treba kontinuirano i trajno temeljiti na  slijedećim 

globalnim zadacima.  

(Napomena- zadaci se za svaki uzrast planiraju konkretizirani i u odnosu na  

uzrast i konkretnu djecu, a prema pisanim i usmenim uputama):  

 

- zadovoljiti i poticati djetetovu potrebu za kretanjem.  

- razvijati spoznajne funkcije i aktivno istraživalački odnos prema sebi i 

okolini  

- podržavati i poticati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti djeteta  



- podržavanje i poticanje razvoja sigurnosti i samopouzdanja djeteta  

- podržavanje i poticanje razvoja pozitivne slike o sebi  

- podržavanje i poticanje razvoja unutrašnje i vanjske samostalnosti djeteta  

- podržavati i poticati razvoj sposobnosti suosjećanja i uživljavanja u stanja 

i osjećanja drugih osoba  

- razvijati mogućnost i sposobnost obuzdavanja od impulzivnih, osobito 

opasnih ponašanja i želja  

- podržavanje i poticanje razvoja sposobnosti djeteta za govorne i druge 

oblike sporazumijevanja, izražavanja i stvaranja  

- podržavati i poticati razvoj osjećaja privrženosti grupi i široj zajednici  

- podržavati i poticati razvoj vedrog i veselog raspoloženja 

 

 

 

 

GLOBALNE PROGRAMSKE TEMATSKE CJELINE U ODGOJNO  

OBRAZOVNOM RADU  
 

Programsko - tematske cjeline nastale su kao pokušaj što bolje 

kontekstualizacije stručno planskih utjecaja na dijete u odnosu na djetetove 

životne cikluse ( osobne, obiteljske, prirodne i društvene).  

Konkretizacija programa (nazivi djelatnosti, sadržaja ili igre ) navedena je u 

tromjesečnim sklopovima, te tjednim planovima i dnevnim poticajima svake 

grupe. 

 

 

 

 
 

 

Ja - moja obitelj - moj vrtić  

· karakteristike kasnog ljeta - najava jeseni  

· prvi dan jeseni - karakteristike jeseni - priprema za zimu -priroda, društvo  

· igre plodinama i jesenskim materijalima 

 

 

 

 



 
 

· jesenska svečanost  

· briga o životinjama u kasnu jesen  

· moje naselje - moj grad - promet  

· narodni i obiteljski običaji, simbolika i tradicija - vrijeme došašća  

· svjetlo i tama  

· slavlja i darivanja – ekologija - dolazak zime (21.12. - prvi dan) 

 

 
 

 

· druženje i briga o malim i nezaštićenima ( akcent dijete - životinja)  

· moje naselje - moj grad - promet  

· karakteristike zime ( priroda i društvo)  

· zdravlje - hrana - ekologija  

· igre na snijegu, sa snijegom, ... ledom, obuka klizanja 

· druženje - prijateljstva -ljubavi - simbolika i tradicija  

· suprotno - obrnuto  

· narodni, obiteljski običaji i tradicija u vrijeme karnevala  

· pokladne igre i prerušavanja - fašnik  

· dolazak proljeća, čišćenje i uređenje, ekologija 21.03. 

 

 

 
 

· rast - razvoj - obnova života  

· zdravlje  

· karakteristike proljeća  

· istraživanja u prirodi ( čisto - nečisto), aktivnosti očuvanja i zaštite, akcije  

          ekološkog karaktera  

· igre vodom, zemljom, cvijećem  

· rad - zanimanja – promet 

          ja - moja majka - moj otac  



· moja obitelj - moj dom - moj grad - moja domovina  

· neposredna priprema i realizacija izleta, posjeta, ljetovanja 

 

 
 

· ljeto u vrtiću  

· kupanje na bazenima vrtića  

· ljetovanje s obitelji  

· more i školjke 

 

 

 

PLAN I PROGRAM REALIZACIJE KULTURNO UMJETNIČKIH,  

ŠPORTSKIH I RADOSNIH DOGAĐAJA ZA DJECU  

 

 

NAZIV  IZVOĐAČ SUDIONICI MJESEC 

Jesenska predstava Dramska grupa 

„Maslačak“ 

Sve skupine vrtića, 

dvije starije 

jasličke skupine 

rujan 

Od zrna do kolača lutkarsko 

kazalište 

„Svijet lutaka“ 

Sve skupine vrtića listopad 

Dolazi sv. Nikola Dramska grupa 

„Maslačak“ 

Sve skupine vrtića i 

jaslica 

prosinac 

Božićna priredba Vjerska 

igraonica 

Za svu djecu grada 

Đurđevca 

prosinac 

Elmer i izgubljeni 

medo 

Lutkarsko 

kazalište 

„Svijet lutaka“ 

Sve jasličke 

skupine 

siječanj 

Uskršnji zeko Dramska grupa 

„Maslačak“  

Vrtićke skupine ožujak 

Kapljica vode Lutkarsko 

kazalište 

„Svijet lutaka“ 

vrtićke skupine i 

starija jasličke 

travanj 

 

 Lutkarska i dramska grupa vrtića tijekom godine osmišljavaju prigodni 

program za jasličke i vrtićke skupine. 

 

 



IZLETI  

    

 

VRSTA 

PROGRAMA 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

GRUPE ORGANIZATOR 

Seosko 

gospodarstvo 

„Zlatni klas“ 

Listopad 2015. Srednja i starija Vrtić i roditelji 

Hidroelektrana 

Dubrava 

Studeni 2015.  Srednja  Vrtić 

Šumarija 

Đurđevac 

Ožujak 2016.  Srednja  Vrtić  

Etno kuća 

„Karlovčan“ 

Travanj 2016. Starija Vrtić i roditelji 

Seoski turizam 

„Jastrebov 

vrh“ Bakovčice 

Svibanj 2016. Srednja Vrtić 

Botanički 

rezervat 

„Đurđevečki 

pijesci“  

Svibanj 2016. Mlađa vrtićka  Vrtić 

Vrtić u selu 

„Novo Virje“  

Lipanj 2016. Starije i srednje Vrtić 

Imanje 

„Contessa“ 

Lipanj 2016.  Starije Vrtić 

Ljetovanje  Lipanj 2016.  Starije  Vrtić 

 

 

 

U vrtiću „Maslačak“ postoje grupe u koje se odgojiteljice po svom interesu 

opredjeljuju i sudjeluju u raznim aktivnostima u Vrtiću i izvan Vrtića.  

 

ESTETSKA GRUPA: 

  

Ines Bilas Popović  

Sonja Mesić  

Senka Mujić  

Ivana Fucak  

Katarina Ružman  

Slavica Islam  

Ljiljana Puhač  

Mirjana Horvat  

Renata Kovačić  



Ljiljana Lenardić  

Dubravka Gregurić  

Valentina Kovačević  

  

 

DRAMSKA GRUPA:  

Marina Kiš  

Dijana Bo1teković Tkalec  

Marija Vinković  

Danijela Seleš  

Branka Blažok  

Đurđa Gregurek  

Ana Peroković  

Vesna Šoštarić  

Marija Čupen Tomica 

 

 

 

 

PROJEKTI ODGOJNIH SKUPINA – provodit će se kontinuirano tijekom 

cijele  pedagoške godine 

 

 

 

ODGOJNA SKUPINA             NAZIV PROJEKTA 

„Kikići“ Od kutije do igračke 

„Sovice“ Ja volim sebe, svi vole mene 

„Zvončići“ Ručicama cap, cap, nožicama tap,tap 

„Cvjetići“ Starinske igre i običaji za malu  

„Loptice“ Mali istraživači bakinog djetinjstva 

„Kockice“ I zapamtimo… otpad nije smeće 

„Balončići“ Kišna glista 

„Patkice“ Kako je cvijet došao na svijet 

„Ribice“ Održivi razvoj – obnovljivi izvori energije 

„Bombončići“ Kuća do kuće - grad 

„Bubamare“ Održivi razvoj – etnotradicijska zanimanja našeg 

kraja 

 

 

 

 

 



PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA 

 

Tijekom pedagoške godine vodit će se pedagoška dokumentacija odgojnih 

skupina, sukladno Pravilniku o obrascima i sadržajima pedagoške 

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

te ostala dokumentacija vrtića. 

 

Redovito će se voditi: 

1. Imenik djece 

2. Program stručnog usavršavanja 

3. Dosje djeteta s poteškoćama u razvoju 

4. Matična knjiga djece 

5. Matična knjiga zaposlenika 

6. Ljetopis dječjeg vrtića 

7. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada 

8. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada 

9. Knjiga zapisnika 

10. Dokumentiranje svih aspekata odgojno-obrazovnog procesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. NAOBRAZBA I STRUČNA USAVRŠAVANJA ODGOJNIH 

DJELATNIKA  

 

 

PROGRAM INDIVIDUALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA 

ODGOJNE DJELATNICE U JASLICAMA I VRTIĆU  

 

Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih djelatnika provodit ćemo u suradnji s  

Agencijom za odgoj i obrazovanje, Udrugom odgojitelja „Krijesnice“, te 

udrugom OMEP – čiji je Vrtić član od ove pedagoške godine.  

Kroz pedagošku godinu nastavit ćemo s kvalitetnim osmišljavanjem prostora, 

izradi materijala i osiguravanju funkcionalnosti materijalne sredine i okruženja u 

kojem borave djeca.  

Kroz godinu planiramo raditi i na komunikaciji, jačanju samopouzdanja i 

kompetencija odgojitelja. 

 Na usavršavanju će raditi vanjski suradnici vrtića, planirano je pet od radionica.  

Svaki odgojno obrazovni djelatnik vodit će dokumentaciju o pročitanoj literaturi 

i popunjen obrazac o permanentnom usavršavanju.  

 

 

PLAN I PROGRAM INTERNIH STRUČNIH AKTIVA  

 

1. Pedagoška dokumentacija (kako pisati)  

2. Interakcija odgajatelj-dijete  

3. Smjernice i preporuke za nove jelovnike  

4.       Timsko planiranje  

 

Radni timovi odgajatelja su zamišljeni kao aktualni satovi u vrtiću. Timsko 

planiranje se odvija jednom tjedno za sve odgojne skupine. Timovi su 

podijeljeni na jasličke, mlađe i srednje vrtićke te starije vrtićke skupine. Svaki 

tim ima svog voditelja te se redovito vode zapisnici.  

 

PLAN I PROGRAM ODGOJITELJSKOG VIJEĆA  

 

1. Organizacija rada na početku nove pedagoške godine 2015/2016.  

     * raspored rada odgajatelja po grupama, smjenama i prostorima  

 * organizacija rada odgojnih djelatnika po dobnim grupama, vrijeme     

preklapanja, ispunjenje radnog vremena,   

          * informacije o organizaciji programa predškole, ponudi tečajeva i   

organizaciji upisa u iste  

           Vrijeme realizacije: kolovoz, rujan  

 

 



2. Utvrđivanje Godišnjeg plana rada Vrtića za pedagošku godinu 

2015/2016.  

 donošenje plana rada stručnih suradnika za pedagošku godinu 2015/2016.  

 organizacija tečajeva u ped. god. 2015/2016. 

  donošenje Plana i programa stažiranja za odgajateljice početnice i   

imenovanje mentora  

          Vrijeme realizacije: studeni  

 

3. Godišnje izvješće o realizaciji Godišnjeg plana  

 analiza ostvarivanja satnice na kraju godine  

 ljetna organizacija rada vrtića u 7 i 8 mj. , te vođenje pedagoške 

dokumentacije u tom periodu  

 plan godišnjih odmora djelatnika  

          Vrijeme realizacije: lipanj, 2015.  

 

 

ODGOJITELJI – POČETNICI 

  

Tijekom ove pedagoške godine planiramo provođenje stažiranja, sukladno 

Zaključku Gradskog vijeća Grada Đurđevca o Programu prijema pripravnika 

odgajatelja u dječji vrtić « Maslačak « Đurđevac u pedagoškoj 2015/2016.  

Za sada imamo troje početnika, no svakodnevno se mladi odgojitelji interesiraju 

za stažiranje.  

Plan i program stažiranja koji će biti predložen Odgajateljskom vijeću izrađen je 

po uzoru na Inovativni plan i program stažiranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. SURADNJA S RODITELJIMA  

 

 

BITAN ZADATAK:  

 

Proširivanje roditeljskih znanja o ljudskim i dječjim pravima kao i znanja o 

roditeljskim pravima, te postavljanju jasnih granica.  

 

OSTALI ZADACI S ASPEKTA NOSITELJA REALIZACIJE;  

 

 ODGOJNI DJELATNICI  

· kontinuirano i sustavno proširivanje znanja o roditeljskim pravima te 

razvoj vještina za razvijanje na tome zasnovanih odnosa sa roditeljima  

· ispitivanje roditeljskih želja, interesa i očekivanja u vezi s programom 

rada s djetetom i grupom  

· kontinuiran rad na upoznavanju roditelja s programom skupine  

· poticanje roditelja da utječu na program skupine osobito u odnosu na 

djetetove specifičnosti kao i tradicije i običaje obitelji  

· kontinuirano izvještavanje roditelja o razvoju i napretku djeteta te 

značajnim zbivanjima u skupini kroz sve oblike suradnje  

· kontinuirano i sustavno promicanje i zaštita prava djeteta  

· promišljanje načina i postupaka za unapređivanje kvalitete kroz sve oblike  

· motiviranje roditelja na aktivno sudjelovanje te osobni i/ili profesionalni 

angažman u akcijama i aktivnostima grupe i vrtića  

· motiviranje roditelja za angažman i konkretnu pomoć u optimaliziranju 

uvjeta /osobito materijalnih za provođenje predočenih programa  

· informativno i estetsko kreiranje grupnih kutića za roditelje  

· organiziranje i priprema roditeljskih sastanaka kao situacije druženja i 

obostranog aktiviteta ( djeteta i roditelja, pa i odgojitelja)  

· vođenje pedagoške dokumentacije o suradnji  

· ispitivanje i evidentiranje roditeljskih stavova, procjena i zaključaka o 

kvaliteti programa i uopće kvaliteti življenja njihovog djeteta u vrtiću kao i 

kvaliteti suradnje s njima.  

· sudjelovanje u osmišljavanju vrtićkog, centralnog punkta za roditelje  

· valoriziranje i procjenjivanje novih ostvarivanja pojedinih zadataka 

tijekom godine. 

  

NAPOMENA O RODITELJSKIM SASTANCIMA  

Za jasličke grupe planiraju se najmanje tri roditeljska sastanka tijekom 

pedagoške godine. Za vrtićke grupe najmanje 4 roditeljska sastanka tijekom 

pedagoške godine.  

 

 



Obavezne teme za sve grupe su za 1. i zadnji roditeljski sastanak:  

 

1. Upoznavanje roditelja sa planom i programom rada u grupi  

· međusobno predstavljanje  

· utvrđivanje roditeljskih očekivanja od programa i upoznavanje 

programske ponude  

· utvrđivanje plana suradnje -roditelji - odgajatelji i programa roditeljskih 

sastanaka  

· utvrđivanje plana i programa kulturno zabavnih događanja za djecu  

          Vrijeme realizacije: listopad 2014.  

 

 

 

 2. Ogledni rad s djecom, te osvrt na realizaciju plana i programa i 

dječja postignuća u pedagoškoj godini 2015/2016.  

•            upućivanje roditelja u ljetnu organizaciju rada  

                  Vrijeme realizacije- svibanj 2015. 

  

Ostale teme odabiru, na početku godine odgajatelji samostalno sa liste 

predloženih tema koje je izradila ravnateljica ili ih sami formuliraju.  

Svaka grupa utvrditi će sa roditeljima na prvom roditeljskom sastanku plan i 

program, maksimalan broj teme i termine održavanja roditeljskih sastanaka 

tijekom ove pedagoške godine, kao i broj posjeta, izleta, predstava i sportsko 

rekreativnih programa koje roditelji žele sufinancirati.  

Dogovorene odluke na svim roditeljskim sastancima evidentirati će i precizirati 

u zapisniku roditeljskog sastanka koji će po realizaciji u 10. mjesecu 2015. - 

obavezno izvjesiti na pano roditeljskog kutića.  

Prema interesima i potrebama uključivat će se stručni suradnici i ravnateljica u 

odgojne skupine.  

 

Predviđeni su i  roditeljski sastanci:  

· Kako pripremiti dijete za polazak u jaslice  

· Kako pripremiti dijete za polazak u školu  

 

STRUČNI SURADNICI  

· idejno rješenje i kontinuirano timsko osmišljavanje forme i sadržaja 

centralnog vrtićkog punkta za roditelje, te pisanih materijala -s aspekta 

promicanja roditeljskih i djetetovih prava  

· provođenje "ulaznih" intervjua i informativnih roditeljskih sastanaka  

· izrada instrumenata za povremena i prigodna prikupljanja podataka o 

djetetu i obitelji  

 



· animiranje roditelja na suradnju u prevladavanju adaptacijskih teškoća i 

upućivanje na mogućnosti njihovog direktnog uključivanja u proces  

· pedagoško psihološko osmišljavanje situacije boravka roditelja u skupini,  

te instruktivan rad s njima  

· savjetodavni rad s roditeljima prema potrebi i procjeni roditelja, OZ 

djelatnika djece ili samog člana RS  

· stručni angažman članova RS na pripremi i oblikovanju pisanih materijala 

za informiranje roditelja o raznim aspektima odgoja i naobrazbe djeteta u vrtiću 

i obitelji- posebice o problematici discipliniranja djeteta  

· upućivanje roditelja u problematiku dječjih potreba i prava koje proizlaze 

iz potreba (neposredno -direktnim kontaktima, radionicama i posredno -pisanim  

materijalima ... ) - posebice o problematici discipliniranja djeteta  

· upućivanja roditelja 1 te evo posredništvo na institucije i stručnjake koji 

mogu dodatno pomoći u odgoju, obrazovanju i zbrinjavanju djeteta, posebice 

djeteta s PP  

· prijedlog aktivnosti i oblika rada za situacije druženja djece i roditelja  

· prijedlog instrumenta za ispitivanje roditeljskih stavova, zapažanja, 

očekivanja - posebice vezano uz projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  SURADNJA S VANJSKIM  ČIMBENICIMA 

 

BITNI ZADACI: 

  

 Osiguravanje kvalitetnije provedbe i zaštite dječjih i roditeljskih prava  

 Obogaćivanje programa rada svih grupa ( osobito vrtićkih) sa ciljem 

kvalitetnijeg ostvarivanja planiranih zadataka u grupi i vrtiću  

 Osiguranje optimalnih uvjeta za učenje doživljavanjem / situacijsko 

učenje /  

 

1. GRAD ĐURĐEVAC  

 suradnja u donošenju i provođenju odluka i zaključaka  

 suradnja i pomoć u poboljšanju postojećih uvjeta na objektima  

 financijska izvješća  

 kadrovska politika  

 suradnja u pripremi i realizaciji manifestacije na nivou grada Đurđevca  

          Vrijeme realizacije: tijekom godine  

 

2. URED ZA PRORAČUN GRADA ĐURĐEVCA  

 rješavanje problematike djelatnosti  

          Vrijeme realizacije: kontinuirano  

 

3. MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I SPORTA  

 suradnju planiramo u obliku radnih dogovora, radnih materijala za 

unapređivanje rada, uputa i preporuka te savjeta na našu inicijativu ili 

inicijativu prosvjetnih savjetnika, a isto tako putem seminara, savjetovanja 

i aktiva  

 

4. URED DJEČJE PRA VOBRANITELJICE  

 suradnja i pomoć u kvalitetnijem sagledavanju i oživotvorenu dječjih 

prava  

 stručna tumačenja i upućivanje u pravno stanovište rješavanja 

problematike u eventualnim situacijama narušavanja, ugrožavanja i 

ukidanja dječjih prava u obitelji  

 

5. DJEČJI VRTIĆI NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽAVEČKE  

ŽUPANIJE  

 suradnja će se odvijati putem stručnih sastanaka sa ciljem razmjene 

iskustava i upoznavanja postignuća u praksi  

 suradnja u pripremi i realizaciji manifestacije NA NIVOU ŽUPANIJE  

 

 



6. OŠ « Grgur Karlovčan «  

 posjet starijih vrtićkih grupa školi  

 prijenos informacija o djeci, posebno o djeci s PP pedagogu škole  

 priprema i realizacija zajedničkog stručnog aktiva za djelatnice najstarijih 

vrtićkih  

 skupina i nastavnica razr. nastave ovogodišnjih četvrtih razreda  

          nositelj: odgojitelji starijih vrtićkih skupina, učiteljice  

 

7. SRC Cerine Koprivnica, M-sport  

  realizacija odgojno rekreativnih programa plivanja ,tenisa i klizanja  

           vrijeme: sukladno dogovorenim terminima za provođenje obuke  

           nositelj: ravnateljica odg. djelatnici  

 

8. TURISTIČKE AGENCIJE  

 realizacija odgojno rekreativnih programa tipa -izleta, posjeta  

          nositelj: ravnateljica, odg. djelatnici  

 

9. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB  

 suradnja pri ostvarivanju dječjih prava u socijalno ugroženim obiteljima 

naše djece, izmjena zapažanja, iskustava i informacija ... te promišljanje 

rješenja  

 sudjelovanje i suradnja u svezi smještaja djece socijalno ugroženih obitelji  

 sudjelovanje pri promišljanju mjera i postupaka provođenja i zaštite 

dječjih prava djece iz specifičnog socijalno-obiteljskog okruženja  

          vrijeme: kontinuirano  

          nositelj: ravnateljica  

 

10. KULTURNE, ŠPORTSKE INSTITUCIJE I RADNE ORGANIZACIJE 

 prema planu posjeta, predstava, društveno-športskih događanja  

          vrijeme: tijekom godine  

          nositelj: ravnateljica  

 

11. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA  

 suradnja pri identificiranju i zaštiti djece sa posebnim potrebama i 

smetnjama u ponašanju  

          vrijeme: po potrebi tijekom godine  

          nositelj: psihologinja, ravnateljica  

 

 

 

 

    



12. DOM ZDRAVLJA Đurđevac  

 suradnja s pedijatrijskom i dentalnom službom, te epidemiološkom 

službom  

          vrijeme: kontinuirano  

          nositelj: Ravnateljica  

 

13. ZAVOD ZA ZAŠTITU MAJKI I DJECE  

 stručne edukacije i plan organizacije njege, zaštite te valorizacije 

postignutih rezultata kroz kontinuirano praćenje  

          vrijeme: kontinuirano  

          nositelj: Ravnateljica  

 

14.  RAZLIČITI DOBAVLJAČI POTROŠNOG 

MATERIJALA,DIDAKTIKE   I LITERATURE PREMA PONUDI 

 nabava potrošnog materijala, didaktike, literature za dopunu u grupama i 

knjižnici  

          vrijeme: tijekom godine  

          nositelj: ravnateljica, odgojitelji, stručni suradnici  

 

15.  STRUČNJACI RAZNIH PROFILA  

 realizacija stručnih predavanja, atraktivnih aktivnosti za djecu i sa 

djecom, vođenje pedagoške dokumentacije, unapređivanje uvjeta za rad  

          / glumačko- lutkarske skupine, mađioničar, fotograf, liječnik .. .i sl./  

 

     16. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐURĐEVCA  

     *  sudjelovanje na svim manifestacijama na kojima se prezentira predškolski      

odgoj i djelatnost vrtića  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. VREDNOVANJE PROGRAMA 

 

Dokumentiranje pridonosi kreiranju kulture uključenosti i dijaloga između svih 

sudionika u vrtiću. 

Vrednovanje i dokumentiranje vršit će se radi procjene postignuća i 

kompetencija djece, oblikovanje kurikuluma, partnerstva s roditeljima i 

komunikacije sa širom socijalnom zajednicom. 

 

Dokumentiranje ćemo provoditi kroz različite oblike: 

 

- Pisanje anegdotske bilješke 

- Dnevnike 

- Transkripte razgovora s različitim subjektima i sudionicima u odgojno-

obrazovnom procesu 

- Dječje likovne radove 

- Grafičke prikaze dobivenih rezultata 

- Audio i video zapise 

- Protokole praćenja 

- Ankete  

 

 

 

 

Odgojiteljima dokumentiranje omogućuje bolje razumijevanje djeteta u 

odgojno-obrazovnom procesu, razumijevanje kvalitete okruženja za učenje i 

kvalitete njihovih intervencija. Dokumentiranje omogućava procjenjivanje 

aktualnog znanja i razumijevanje djece te modificiranje složenosti ponuđenih 

materijala i aktivnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE 

 

  

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015 / 2016 

 

BITNE ZADAĆE: 

 

-  Organizacija i unaprjeđivanje osnovne djelatnosti vrtića pronalazeći 

kvalitetna i optimalna rješenja za boravak djece i rad svih radnika vrtića, 

- Stalno praćenje potreba djece i roditelja te unaprjeđenje osnovne 

djelatnosti vrtića kroz valorizaciju postojećih rezultata i stručno 

usavršavanje, 

- Raditi na homogenosti svih struktura u kolektivu, na poboljšanju 

međusobne komunikacije sa zadaćom ostvarivanja veće motivacije u 

postizanju kvalitete rada u odgojno-obrazovnom procesu te razvijanju 

novih modela potičući timski rad, partnerstvo i autentičnost ustanove, 

-  Osmišljavati, uključivati djelatnike i sudjelovati u akcijama i 

aktivnostima koje pridonose otvorenosti vrtića prema društvenoj 

zajednici, 

- Pronalaziti rješenja za pribavljanje dodatnih financijskih sredstava zbog 

unaprjeđenja odgojno obrazovnog rada. 

 

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 

U odnosu na vrtić: 

-  sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada, te praćenje 

njegove realizacije, 

-  sudjelovanje u izradi kurikuluma vrtića, 

-  sudjelovanje u izradi financijskog plana vrtića, 

- praćenje ispravnosti i sigurnosti objekata, nadopuna i nabava didaktike, 

materijala i drugih sredstava potrebnih za funkcioniranje vrtića, 

-  funkcionalno nadopunjavanje i obnavljanje sprava,pomagala i materijala 

u vanjskom i unutrašnjem prostoru (sigurnosni i estetski kriteriji), 

- koordinirati i pratiti kvalitetu izvršavanja zadataka vezanih za popravke, 

servisiranja i atestiranja opreme, 

-  sudjelovanje u timskom planiranju aktivnosti vezanih za unapređivanje 

njege zaštite, sigurnosti, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi  

- suradnja sa Sindikatom i Upravnim vijećem, 

- sudjelovanje u pripremanju sjednica UV, te provođenje njihovih zaključka 

i odluka, 

- izrada i podnošenje statističkih izvješća i planova, 



-  sudjelovanje u timovima za prezentiranje projekata te svim oblicima 

stručnog usavršavanja, 

-  praćenje svih važnih uvjeta potrebnih za kvalitetnu realizaciju odgojno-

obrazovnog procesa, 

-  sudjelovanje u pripremi i realizaciji sjednica OZV, te pratiti realizaciju 

zaključaka OZV i njihovu provedbu u neposrednoj praksi, 

- prisustvovanje stručnim aktivima, seminarima te primjenjivanje istog u 

praksi, 

-  praćenje stručne literature u izradi i provedbi Plana praćenja uvođenja 

pripravnika u  samostalni rad, te rad u povjerenstvu za praćenje 

pripravnika,  

- sudjelovanje u pripremi za prijem djece. 

 

 

Suradnja s roditeljima: 

- informiranje i suradnja u zajedničkom rješavanju problema, 

-  sudjelovanje u roditeljskim sastancima, 

-  sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionica za roditelje, te pripremi 

i izradi edukativnih materijala, 

- individualni razgovori i konzultacije (razna tematika), 

- osnivanje, planiranje i organiziranje rada Vijeća roditelja, informiranje 

istih, te suradnja s njima. 

 

 

Suradnja s društvenim čimbenicima: 

• Policijskom Postajom Đurđevac, 

• Osnovna školama Grgura Karlovčana 

• Centrom za socijalni rad Đurđevac (po potrebi i drugima), 

• Gradskom Upravom, 

• Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, 

• Agencijom za odgoj i obrazovanje, 

• Gradskim uredom za odgoj, obrazovanje i šport, 

• Sindikatom, 

• pedijatrima, 

• Vatrogasnom postajom grada Đurđevca, 

• turističkim agencijama, 

• medijima, udrugama, odvjetničkim uredima. 

 

Sve ostale neplanirane zadaće realizirat će se prema nastalim potrebama tijekom 

pedagoške godine.  

 

 

 



GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA LOGOPEDA 

ŠK.GOD. 2015./2016 

 

Izradila:  

Antonija Vranić 

mag.logoped 

 

 

 

 
Opservativni period  

Opservacija se provodi kroz tri mjeseca i provode je svi 
članovi stručnog tima uz dogovor boravka u grupi. Kad 

period adaptacije završi prema mišljenjima stručnih 
suradnika i odgajatelja dogovara se daljnji boravak djeteta u 
grupi uz Individualizirani plan i program za dijete ili 

eventualni produžetak adaptacije ako je dijete bilo bolesno. 
Dijete ostaje u praćenju stručnih suradnika tijekom cijele 

godine. Prema procjeni djetetovog razvoja upućuje ga se u 
druge specijalizirane ustanove ako se za to ukaže potreba. 
 

Tijekom 
godine    

 
I DIJETE 

 
 

1.Identifikacija djece s poremećajima u jezično-
govornoj komunikaciji  

 Obrada podataka s inicijalnih intervjua novoupisane 
djece 

 Uočavanje djece s teškoćama u govoru i jeziku 
tijekom neposrednog opažanja u odgojnoj grupi 

 Obaviještavanje odgajatelja o jezično-govornoj 

problematici djeteta te o ritmu praćenja stručnih 
suradnika njegove adaptacije i opservacije 

 U dosje djeteta bilježi se svaka opservacija stručnih 

suradnika 

9-10. 
mjesec 

2. Procjena spremnosti djece školskih obveznika za 

školu 

 Materijal za Procjenu sposobnosti za usvajanje 

predvještina čitanja i pisanja izradio je samostalno 
logoped, a služi za procjenu vještina potrebnih za 

učenje 
 
 

 Ako uoči poremećaje pažnje obaviještava psihologa 
koji dodatno testira djecu  

9.mjesec 



 Nakon završenog testiranja slaže listu djece za 
logopedsku terapiju te planira razgovor s roditeljima 

3. komptencije djeteta u godini prije polaska u školu 

 razvijati kompetencije djeteta (znanja, sposobnosti, 

vještine i stavove) u godini prije polaska u osnovnu 
školu 

 razvijati kompetencije:komunikaciju na materinjem 
jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim 

jezicima, matematičke kompetencije i digitalne 
kompetencije kroz provođenje programa predškole 

Tijekom 
godine 

3.Trijaža i dijagnostika djece s poremećajima u jezično-

govornoj komunikaciji (mlađe predškolske dobi) 

 Trijažno ispitivanje govora djece provodi se obilaskom 

svih vrtićkih skupina 

 Suradnja s odgajateljima u uočavanju djece koja ne 

slijede razvojnu jezično-govornu liniju 

 Izrada plana dijagnostike i terapije za djecu koja 

imaju teškoće u govoru i jeziku, a izdvojena su 
trijažom 

 Izrada, priprema i nabava dijagnostičkih 
instrumenata 

 Izdvajanje predškolske djece kao prioritetne za 
terapiju 

 Uključivanje u terapiju djece koja su bila u procesu 
opservacije i govorno-jezični poremećaj se nije izgubio 

porastom kronološke dobi 

 Opserviranje djece koja su mlađe kronološke dobi, a 

u jezično-govornom razvoju su prisutne teškoće koje 
bi mogle potrajati do predškolske dobi, upućivanje na 

dijagnostiku i terapiju 

 Izdvajanje djece koja uz jezično-govorne teškoće 

imaju problema u senzomotornom razvoju, te 
upućivanje takve djece na daljnju medicinsku obradu 

9-10. 

mjesec    
 

 
 
tijekom 

godine 

3.Terapija djece s poremećajima jezično-govorne 

komunikacije 

 Izrada individualnih planova terapije s obzirom na 

prisutne teškoće u govoru i jeziku 

 Realizacija terapije 

 Konzultacije s roditeljima o tijeku terapije te 

eventualno uključivanje u terapiju 

 

Tijekom 
godine 

4. Izrada individualnih odgojno-obrazovnih programa za 
djecu s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju 

 Nakon završenog opservativnog perioda ( svih 
stručnih suradnika) novoprimljene djece, pristupa se 

izradi IOOP-a za djecu koja su u opservativnom 
periodu pokazala potrebu za individualiziranim 

pristupom 

Tijekom 
godine 

 



 

 

 

 

II RODITELJI 

 

1.Individualni razgovori s roditeljima čija djeca imaju 

poremećaje jezično-govorne komunikacije 

 Ispunjavanje dosjea te uzimanje anamnestičkih 

podataka djeteta koje će dolaziti na logopedsku 
terapiju 

 Razgovor s roditeljima o problemu djetetovog jezično-

govornog poremećaja i nesavladanih predvještina 
čitanja i pisanja 

 Dogovor s roditeljima za terapiju (frekvencija 

dolazaka djeteta na LT te uloga roditelja u provođenju 
LT) 

 Dogovor s roditeljima o izradi IOOP-a za njihovo dijete 

te traženje suglasnosti ( u dogovoru sudjeluju svi 
stručni suradnici) 

9. mjesec 

2.Informativno-savjetodavni rad s roditeljima 

 Rad s roditeljima djece mlađe vrtičke  i jasličke dobi 

koja pokazuju odstupanja u jeziku i govoru u odnosu 
na dob. Savjetodavni rad s roditeljima se sastoji od 

davanja uputa za rad kod kuće kako stvoriti što 
bogatije i što poticajnije okruženje djeteta da bi što 
efikasnije djelovali na djetetov razvoj jezika, govora i 

komunikacije.  Davanje uputa roditeljima kako 
poticati jezično-govorni razvoj njihovog djeteta. 

 Dogovor o frekvenciji savjetovanja roditelja (npr: 1 
puta mjesečno) 

 Konzultacije prema potrebi 

Tijekom 
godine 

3.Roditeljski sastanci 

 Priprema za školu 

 Sudjelovanje na roditeljskim sastancima s temom 

(tema u pripremi) 

Tijekom 

godine 

4.Educiranje roditelja kroz roditeljske kutiće, predavanja 
na roditeljskim sastancima, uključivanje roditelja u 
logopedsku terapiju njihovog djeteta 

Tijekom 
godine 

5. Individualni razgovori s roditeljima čija su djeca u 
procesu opservacije, savjetovanje i davanje uputa za rad 

kod kuće 

Tijekom 
godine 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III ODGAJATELJI 

 

1.Individualne konzultacije s odgajateljima 

 Uvođenje odgajatelja u opservaciju djece s TUR te 
konzultacije prema potrebi 

 Informiranje odgajatelja o simptomima poremećaja 
jezično-govorne komunikacije radi boljeg uočavanja 

takve djece u odgojnoj grupi 

 Konzultacije za stručno usavršavanje odgajatelja 

 

 

Tijekom 
godine 

2.Rad s odgajateljima koji u odgojnoj skupini imaju djecu 

u logopedskoj terapiji i drugu djecu koja imaju teškoće u 
jezično-govornom razvoju, a pohađaju terapiju u nekim 
drugim specijaliziranim ustanovama 

 Pomoć u izradi stimulativnih programa 

 Pomoć u inkluziji takve djece u odgojnu grupu 

 

Tijekom 
godine 

 3.Zajednički radni dogovori, aktivi i vijeća 

 Sudjelovanje u odgajateljskom vijeću 

 Predavanje logopeda na stručnom aktivu (tema u 

pripremi) iz problematike govora i jezika 

 

Tijekom 
godine 

 

 

IV  STRUČNI TIM 

 

1.Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada 

vrtića 

 Zajednički i individualni plan ustanove 

8. mjesec 

2.Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća o radu vrtića 

 Zajedničko i individualno izvješće ustanove 

6. mjesec 

3.Suradnja s članovima stručnog tima: 

 Tijekom opservacije djece s PP i TUR 

 U izradi IOOP-a 

 U drugim aktivnostima po nalogu ravnatelja 

Tijekom 

god. 

4.Sudjelovanje u radu stručne skupine u ustanovi (prema 
potrebi) 

Tijekom 
god. 

 

 

 

V  LOGOPED  

 

1.Izrada Godišnjeg plana o radu logopeda 7. mjesec 

2.Izrada Godišnjeg izvješća o radu logopeda 6. mjesec 

3.Vođenje dokumentacije o djeci Tijekom 



 

 O provedenom trijažnom ispitivanju 

 Vođenje dosjea djece o provedenom dijagnostičkom i 
terapijskom postupku, te djece upućene u druge 

specijalizirane ustanove 

 Prikupljanje medicinske dokumentacije 

 

godine 
 

4.Vođenje dokumentacije o suradnji, savjetovanjima i 

edukacijama 
 

 S članovima stručnog tima u i izvan ustanove 

 S roditeljima 

 S odgajateljima 
 

 

Tijekom 
godine 

5.Vođenje dokumentacije o vlastitom radu 
 

 Dnevnik rada 

 Satnica 

 

Tijekom 
godine 

6.Individualno stručno usavršavanje 

 

 Savjetovanje koje organizira Ministarstvo prosvjete i 

športa, Zavod za unapređenje školstva 

 Sekcije predškolskih logopeda  

 Sekcije logopeda koje organizira Hrvatsko logopedsko 
društvo (HLD) 

 Kongresi i seminari koje organizira Hrvatsko 
logopedsko društvo 

 

 

 
Tijekom 

godine 

 

 

VI  SURADNICI IZVAN DJEČJEG VRTIĆA 

 

1. Specijalizirane ustanove za djecu s posebnim 

potrebama i teškoćama u razvoju: 

 SUVAG 

 Zavod za djecu s motornim smetnjama-Goljak 

 Kabinet za poremećaje rane komunikacije-ERF, 

Zagreb 

 Opća bolnica Bjelovar 

 

 
 
Tijekom 

godine 

3.  Suradnja sa specijaliziranim ustanovama i 
konzultacije o terapiji djece s jezično-govornim 

teškoćama 

Tijekom 
godine 

 

 
 

 



BITNE ZADAĆE: 
 
1.Rana identifikacija djece s poteškoćama u ranoj komunikaciji u 

jaslicama i mlađim grupama: 

 Proširivanje spoznaja o ranoj komunikaciji djece 

 Prepoznavanje i uočavanje poremećaja rane komunikacije djece  

 Pronalaženje uzroka takvom poremećaju 

 Opserviranje takve djece u odgojnoj grupi te izrada plana opservacije 

 Individualni razgovori s odgajateljima koji imaju takvu djecu u svojoj 
odgojnoj grupi 

 Planiranje individualnog rada s takvom djecom  

 Uska suradnja s roditeljima, informiranje roditelja o problemu 

poremećaja rane komunikacije i njihovo uključivanje u terapiju 
 

 
2.Rana identifikacija djece kod kojih se mogu uočiti simptomi koji 
ukazuju na teškoće usvajanja čitanja i pisanja (rana prevencija) 

 proširivanje spoznaja o teškoćama o usvajanju čitanja i pisanja 

 uočavanje i prepoznavanje simptoma koji mogu biti uzrokom 

teškoća u usvajanju čitanja i pisanja 

 praćenje takve djece u odgojnoj grupi 

 individualne konzultacije s odgajateljima koji imaju takvu djecu u 

odgojnoj skupini, te planiranje individualnih i zajedničkih 
aktivnosti koje bi olakšale savladavanje teškoća u usvajanju čitanja 
i pisanja 

 prema potrebi izrada IOOP-a za pojedino dijete (svi stručni 
suradnici, sva područja razvoja) 

 planiranje logopedske terapije s takvom djecom i izrada plana LT 

 suradnja s roditeljima; upoznavanje roditelja s problematikom 
teškoća čitanja i pisanja; njihovo uključivanje u terapiju; 

savjetovanje o radu kod kuće 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2015/2016. 

 temelji se na programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece i  

Glasnik Ministarstva br. 718 od 1991. godine,  

te stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. rujna 2015.  

Godišnji plan i program rada donesen je na sjednici Odgajateljskog vijeća dana 

28.09.2015., a verificiran na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Maslačak  

dana 14.10.2015.  

 

 

 

U ĐURĐEVCU, 14.10.2015. 

 

 

 

 

Ravnateljica:                                                                  Predsjednica Upravnog   

                                                                                                     vijeća 

 

 

 

Martina Bunta                                                                   Ljiljana Manolić 


