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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) uz prethodnu raspravu i zaključke na 

sjednici Odgojiteljskog vijeća održanoj 29. rujna 2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića „Metković“ na sjednici održanoj dana 30. rujna 2020. godine donosi 
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Osnovni podaci o Dječjem vrtiću: 

Županija: Dubrovačko - neretvanska 

Predškolska ustanova: Dječji vrtić „Metković“  

Adresa: Kralja Zvonimira 22, 20 350 Metković 

Broj telefona: (020) 681 877 ravnateljica 

                      (020) 681 515 

Broj telefaxa: (020) 681 638 

E –mail: dvmetkovic@gmail.com 

Web: www.vrticimetkovic.hr 

mailto:dvmetkovic@gmail.com
http://www.vrticimetkovic.hr/
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1. USTROJSTVO RADA 

 

Cilj odgojno obrazovnog rada u Dječjem vrtiću Metković je osigurati uvjete za razvoj 

djeteta  u cjelini, uspostavljanjem kvalitetnih odnosa s odraslima i djecom u poticajnoj 

okolini. Primjenjujući humanistički pristup u odgoju, polazeći od stvarnih potreba djeteta 

nastojimo promišljanjem i traženjem pedagoških rješenja očuvati tjelesno i mentalno 

zdravlje djeteta, uvažavajući njegovu dob i mogućnosti.    

Planiranje odgojno obrazovnog procesa usmjereno je na dijete i njegovu dobrobit kako bi 

se osjećalo sretno, sigurno i zaštićeno. 

 

Uz suglasnost Osnivača i odluku Upravnog vijeća organizirane su 22 odgojno obrazovne 

skupine na četiri lokacije: 

 

- Središnji dječji vrtić,  Ulica Kralja Zvonimira 22 

- Dječji vrtić „Radost“, Jadranska ulica bb 

- Dječji vrtić Vid 

- Dječji vrtić Otrić-Seoci 

 

Prikaz  po vrsti programa, dobi  i broju djece te pripadajućim odgojiteljima – kako slijedi: 

 

Vrtić Naziv dobne odgojne skupine 

 

Dužina 

Boravka 

Broj 

djece 

Odgojitelji 

Središnji Leptirići  / jaslice 10 - satni 15 1 + med.s 

 Cvjetići / jaslice 10 - satni 15 2 

 Zvjezdice / starija jaslička 10 - satni 24 3  

 Balončići  / starija jaslička 10 - satni 26 3 

 Medvjedići / mlađa 10 - satni 26 3 

 Žabice / mlađa-srednja 10 - satni 23 2 

 Pčelice / mlađa-srednja  10 - satni 23 2 

 Iskrice / srednja-mlađa 10 - satni 23 2   

 Ježići / srednja 10 - satni 24 2 

 Dupini / starija  10 -satni 24 2 

 Patkica /starija-srednja 10 - satni 23 2 
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 Ribice / starija  10 - satni 24 2 

 Bubbles / mješovita 10 - satni 25 2 

 Kockice / mješovita  10 - satni 25 2 

 Potočić I / mješovita 5,5  smjenski, 

produženi 

29 2 + pripravnik 

 Potočić II /  mješovita 5,5 - satni 19 1 

 UKUPNO                          16     

 

368 33 + 1 med.s. 

Radost  Tratinčice / mješovita 5,5 - satni 15 1 

 Zvončići / mješovita 10 - satni 24 2 

 Perlice /  mješovita 10 - satni 24 2 

 Jagodice / starija-srednja 5,5 - satni 23 1 

 UKUPNO                           4  86 6 

Vid Lopoči / mješovita 5,5 - satni 12 1 

Otrić-Seoci Grozdići / mješovita 5,5 - satni 20 1 

 

SVEUKUPNO 

 

ODGOJNIH SKUPINA      22 

 

 DJECE 

   486 

 

 

ODGOJITELJA 

        41+med.s 

 

 

 

U redoviti program uključeno je jedno dijete s poteškoćama u razvoju iz spektra autizma i 

troje djece s višestrukim zdravstvenim poteškoćama za koje je Osnivač osigurao asistente,  

jedno dijete s Down sindromom i 18 djece s ostalim zdravstvenim poteškoćama 

(neurorizična djeca, celijakija, i dr.) 

U program predškole prijavilo se 12 djece. Program će provoditi jedan odgojitelj u jednoj 

odgojno obrazovnoj skupini u trajanju 250 sati. 

 

1.1. PROGRAMSKA ORIJENTACIJA 

U  okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi: 

o Redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece 

predškolske dobi koji su prilagođeni i razvojnim potrebama djece, te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima od navršene 1 godine do polaska u osnovnu školu: 
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a) cjelodnevni 10 – satni boravak: 

- za djecu jaslične dobi od 1 do 3. godine života 

- za djecu vrtićke dobi od 3. do 7. godine života 

b) poludnevni 5,5 – satni boravak 

- za djece vrtićke dobi od 3. do 7. godine života 

c) cjelodnevni 10-satni program – smjenski rad /produženi boravak 

 

o Posebne programe 

- program ranog učenja engleskog jezika ( jedna mješovita skupina ) 

- sportski program /integriran za djecu vrtićke dobi od 3. do 7. godine života 

- program prema koncepciji Marije Montessori (jedna mješovita odgojna skupina) 

- program rada s roditeljima „Rastimo zajedno“ (ciklus 11 radionica) 

 

o Program javnih potreba 

- program predškole – 250 sati u slučaju loše epidemiološke situacije provest će se 

na daljinu 

- program za djecu s teškoćama (integriran u redoviti program) 

 

 

o Drugi kraći i rekreacijski programi tijekom godine - 

ovisno o epidemiološkoj situaciji 

- programi umjetničkog, vjerskog, kulturnog i sportskog sadržaja – sudjelovanje u 

javnim nastupima prilikom blagdana i određenih organiziranih događanja, ako 

epidemiološka situacija dozvoli 

- obilježavanje svjetskih dana i svečanosti (Dječji tjedan, Dani kruha, Maškare, 

Svjetski dan voda, Dan knjige, Dan policije …….) 

- program rada tijekom ljetnih mjeseci (srpanj / kolovoz) po prijavi roditelja-

korisnika usluga. 

 

Pedagoška godina 2020./2021. započinje 01. rujna 2020. godine, a završava 31.kolovoza 

2021.godine.  

Organizacija rada u ovoj pedagoškoj godini bit će podložna promjenama u cilju osiguranja 

što sigurnijeg odgojno obrazovnog rada u uvjetima epidemije bolesti COVID-19. Provodit 

će se upute HZJZ za sprječavanje i suzbijanje epidemije i preporuke MZO-a za izvođenje 
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odgojno obrazovnog rada. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, osim rada u vrtiću za svu 

djecu , planira se i rad po mješovitom modelu, a u iznimnoj situaciji i rad na daljinu, kroz 

dvosmjernu komunikaciju s roditeljima. 

 

             

 1.2. RADNO VRIJEME VRTIĆA: 

1. Središnji dječji vrtić (u sklopu kojeg su uredi:  ravnatelja i ostalih službi, središnja  

kuhinja) od 6,00 sati do 21,00 sati, rad s djecom: jutarnje skupine 6,30 do 16,30 

sati, popodnevna 13,00 do 18,30 sati i smjenski rad do 20,00 sati. 

 

2. Dječji vrtić Radost od 6,00 sati do 20,00 sati, rad s djecom: jutarnje skupine 6,30 

do 16,30 sati, popodnevne od 13,00 do 18,30 sati 

 

3. Dječji vrtić Vid od 7,00 do 12,30 sati. 

 

4. Dječji vrtić Otrić-Seoci od 7,00 do 12,30 sati. 

 

Po iskazanoj potrebi roditelja organizira se produženi rad, ali trajanje dnevnog boravka 

djece ne može biti duže od 10 sati. 

Stručne službe svoje radno vrijeme će prilagoditi tako da jedan dan u tjednu rade od 9 do 

16 sati, a po potrebi će se tijekom godine radno vrijeme prilagođavati stvarnim potrebama 

djece i roditelja. 

Vrtić će raditi cijelu godinu, a u ljetnim mjesecima (srpanj i kolovoz) organizirat će se na 

osnovu provedene ankete roditelja i njihovih potreba. 

Vrtići rade 5 dana u tjednu po navedenoj satnici, administrativni dio ima radno vrijeme od 

7,00 do 15,00 sati. 

 

1.3. STRUKTURA 40-SATNOG RADNOG TJEDNA ODGOJITELJA I 

STRUČNIH SURADNIKA 

 

 Odgojitelj  

Neposredan rad s djecom u odgojno obrazovnom procesu 5,5 x 5 = 27,5 sati tjedno 

Dnevni odmor  .................................................................... 0,5 x 5 =   2,5 sati tjedno 
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Posredan rad – ostali poslovi  

- Obvezna pedagoška dokumentacija skupine ( planiranje, programiranje i 

vrednovanje rada 

- Izrada razvojne mape djeteta  

- Priprema prostora i poticaja za rad 

- Prostorno estetsko uređenje sobe dnevnog boravka i vrtića 

- Suradnja i savjetodavni rad sa stručnom službom 

- Sudjelovanje na odgojiteljskim vijećima, stručnim i radnim aktivima 

- Suradnja i individualni rad s roditeljima, roditeljski sastanci 

- Poslovi stručnog usavršavanja – seminari 

- Suradnja s društvenim okružjem (prosinačke svečanosti, maškare, Dani oca A. 

Gabrića,...) 

- Izrada mape profesionalnog razvoja 

- Ostali nespomenuti poslovi .......................................2 x 5 = 10 sati tjedno                       

                                               

 

                                                                                                Ukupno:  40 sati tjedno 

  Stručni suradnici  

Neposredan rad ......................................................................5 x 5 = 25 sati jedno 

- Unaprjeđenje, praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa 

- Rad s djetetom u odgojno-obrazovnom procesu 

- Rad s roditeljima u odgojno-obrazovnom procesu 

- Rad s odgojiteljima u odgojno-obrazovnom procesu 

 

Dnevni odmor ......................................................................  0,5 x 5 = 2,5 sati tjedno 

 

Posredan rad – ostali poslovi 

- Priprema i sudjelovanje u stručnim aktivima i odgojiteljskim vijećima 

- Sudjelovanje u radu stručnog tima 

- Rad s pripravnicima 

- Sudjelovanje u izradi plana i programa rad 

     -     Poslovi vezani uz upis djece 

- Sudjelovanje u izradi rasporeda djece po odgojnim skupinama 
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- Sudjelovanje u izradi individualnih programa za djecu s posebnim potrebama 

- Vođenje individualne dokumentacije 

- Vođenje pedagoške dokumentacije, knjižnice i dopuna pedagoške literature 

- Predstavljanje postignuća u ustanovi i promicanje djelatnosti 

- Unaprjeđenje cjelokupnog odgojnog procesa 

- Vođenje medicinske dokumentacije djece 

- Suradnja s drugim ustanovama i institucijama 

- Ostali nespomenuti poslovi........................................ 2,5 x 5 = 12,5 sati tjedno 

 

                                                                                                  Ukupno: 40 sati tjedno 

 

 

1.4. STRUKTURA I BROJ DJELATNIKA U DJEČJEM VRTIĆU 

METKOVIĆ  

   

Redni 

broj 

       Djelatnici                         Stručna  sprema 

VSS VŠS SSS KV NSS 

1. Ravnateljica  1    

2. Pedagog 1     

3. Logoped 1     

      4. Psiholog 1     

      5. Edukator-rehabilitator 1     

      6. Kineziolog 1     

7. Viša medicinska sestra  1    

      8. Medicinska sestra   1   

9. Odgojitelj/ice   42 1   

     10. Administrator blagajnik   1   

11. Ekonom vozač   1   

12. Telefonski operater   1   

13. Domar – kotlovničar   2   

14. Glavna kuharica   1   

15. Pomoćne kuharice   2   
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16. Pomoćnice u kuhinji     3 

17. Domaćica  - pralja     1 

18. Spremačice     7 

 Ukupno: 70 5  44   10     11 

     

Za potrebe provedbe programa integracije djece s teškoćama u razvoju u redovite 

programe za ovu pedagošku godinu predviđa se 3 pomoćna djelatnika za njegu, skrb i 

pratnju.  

 

Primjenjujući mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje planiramo uključiti dva odgojitelja 

na pripravnički staž. 

 

 

1.5. UKUPNI PODACI O VRSTAMA PROGRAMA, BROJU DJECE  

(STANJE 30. RUJNA 2020.) 

 

VRTIĆI 

BROJ DJECE DUŽINA  

BORAVKA (h) 

M Ž UKUPNO 10 5,5 4 

SREDIŠNJI 202 166 368 320  46 2 

RADOST 48   38 86 47  39 - 

VID  7     5 12 -  12 - 

OTRIĆ-SEOCI  7   13 20 -  18 2 

UKUPNO 264 222 486 367 115 4 

 

Broj djece nije stalan, već varira ovisno o upisu ili ispisu djece  tijekom pedagoške godine. 

Ispisi se odmah rješavaju novim upisima, ukoliko na listi čekanja ima djece koja se po dobi 

mogu rasporediti u odgojnu skupinu u kojoj se pojavilo mjesto.  
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2. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

2.1. Izvori sredstava 

Cilj: Djelovati na stvaranje kvalitetnijeg prostornog i materijalnog okruženja vrtića, 

sigurnosnih uvjeta te optimalnih prostornih i materijalnih uvjeta za život i kontinuirano 

učenje djece i odraslih. 

 

Financijska sredstva   u  2020./2021. godine planirana  su iz: 

- Proračuna Osnivača za financiranje redovite djelatnosti uključujući i sredstva za 

financiranje pomoćnih djelatnika za njegu i skrb djece 

- Participacije roditelja 

- Vlastitih sredstava  

- Sredstva MZOS za sufinanciranje javnih potreba za djecu s teškoćama u razvoju i 

djecu u programu predškole 

- Sredstva iz Projekta„ Za skladnije i ugodnije predškolske dane u Dječjem vrtiću 

Metković“ kojeg  financira EU iz EU socijalnog fonda  

- Novih projekata planiranih za tekuću pedagošku godinu 

 

Središnji dječji vrtić –  planira se rekonstrucija i odvodnja oborinskih voda s dječjeg 

igrališta, uz nadopunu dječjih igrala 

 

Dječji vrtić „Radost“ – zbog povećanog interesa roditelja za upis djece,  planiramo 

proširiti kapacitete za smještaj djece. Predstavljen je projekt adaptacije i proširenja za tri 

nova boravka i višenamjensku dvoranu. Početak gradnje planiran je za 2020./21. 

pedagošku godinu. 

 

Dječji vrtić Vid – za potrebe obnove prijavili smo Projekt i planiramo rekonstrukciju 

sanitarnog čvora i sobe dnevnog boravka, nabavu namještaja i didaktike. 
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2.2. Plan investicijskog održavanja nabave i dopune didaktičkog 

materijala po skupinama 

- Nabava namještaja za sobe dnevnog boravka 

- Nabava krevetića i posteljine 

- Nabava kazana za kuhanje, posuđa, pribora za jelo 

- Nabava profesionalnog usisavača prašine 

- Redovno održavanje klima uređaja i nabava novih 

- Popravci perilice / sušilice rublja, valjka za glačanje, ljuštilice krumpira i dr. 

- Bojenje soba, hodnika i drvenarije 

- Nabava računala i ostale opreme u svrhu digitalizacije poslovanja 

- Popravci i održavanje sanitarnih čvorova 

- Uređenje dvorišta u Središnjem vrtiću (sprave, dio nasada, ograda) 

- Nabava sportskih rekvizita i  opreme 

- Dopuna didaktičkog materijala 

- Nabava potrošnog i uredskog materijala 

 

2.3. Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama  

Namjera Sigurnosno zaštitnog preventivnog programa je pojasniti i osvijestiti uloge svih 

radnika Vrtića u osiguravanju sigurnog okruženja za rast i razvoj svakog pojedinog djeteta. 

U tom interesu organizirat će se obuka novih djelatnika za siguran rad. Odlukom Vlade  

Republike Hrvatske od 07.05.2020. god. o obavljanju redovnog rada u ustanovama 

predškolskog odgoja i obrazovanja, rad se nastavlja uz pridržavanje Uputa HZJZ za 

sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 i preporuka za rad MZO RH. 

 

Postupci u ostvarivanju Programa: 

- razmotriti moguće izvore opasnosti i osigurati mjere očuvanja sigurnosti djece 

  postojećim Protokolom za svaku predviđenu rizičnu situaciju u Vrtiću, primjena uputa        

HZJZ za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 

- utvrditi razinu odgovornosti djelatnika Vrtića prilikom otklanjanja rizičnih situacija 

- upoznati sve djelatnike Vrtića sa protokolima postupanja u rizičnim situacijama, date 

upute o ponašanju u ustanovi i izvan nje po preporuci HZJZ za sve djelatnike 

- omogućiti mjere za provođenje programa (tehničke i ostale uvijete) 

- informirati roditelje o sadržaju Protokola 
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- pratiti provođenje Programa i po potrebi ga unapređivati i mijenjati 

U skladu s nacionalnim programima i strategijama RH, uz redovite i posebne programe 

odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću se provode i Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u 

kriznim situacijama koji su definirani kao: 

 

2.3.1. Redovite mjere sigurnosti: 

- radno vrijeme Vrtića 

- termini zaključavanja i otvaranja  vrata Vrtića 

- mjere kod dnevnog dovođenja i odvođenja djeteta iz Vrtića 

- mjere sigurnosti u prehrani 

- mjere sigurnosti u unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića 

- postupci i mjere kod sukoba djelatnika 

- bijeg djeteta iz Vrtića 

- prva pomoć u Vrtiću – naputak o postupanju 

 

2.3.2.Protokol postupanja kod ozljeda djeteta 

 

2.3.3.Protokol postupanja kod pojave zaraznih bolesti 

 

Odlukom vlade RH od 07.05.2020. o obavljanju redovnog rada u ustanovama 

predškolskog odgoja i obrazovanja, rad se nastavlja uz pridržavanje Uputa HZJZ za 

sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 i uz preporuke za rad MZO RH. 

 

Na sjednici Odgojiteljsko – zdravstvenog vijeća 19.ožujka 2014. godine usvojene su 

Sigurnosno zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama, Klasa: 601-02/14-

02/01, URBROJ: 2117-107-01-14-3  

 

Nositelji aktivnosti: ravnateljica, stručni tim, zdravstvena voditeljica, odgojiteljice,  

spremačice, kuharice, domari ,ekonom i ostali djelatnici ,roditelji /poštivanje mjera u cilju 

suzbijanja epidemije COVID-19/ 

Vrijeme ostvarenja: tijekom pedagoške godine 
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3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 

Djelovanje na očuvanju i unapređenju zdravlja djece i njihovog psiho-fizičkog 

razvoja pravovremenim i kvalitetnim zadovoljenjem razvojnih potreba i prava djece 

i upoznavanje s uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 

 

 upoznavanje s dječjim zdravstvenim i socijalnim statusom uz praćenje (individualni 

      razgovori i intervjui s roditeljima, evidencija pobola, praćenje procijepljenosti  i 

unapređenje istog; 

 vršenje antropometrijskog mjerenja djece dva puta godišnje i analiza istog, 

individualna analiza grupe i općenito na razini vrtića 

 briga o higijeni i zdravlju zuba prema programu zaštite zuba 

 ispitivanje vida kod djece, 

 briga o osobnoj higijeni, higijeni ruku - češće pranje ruku uz pridržavanje uputa 

HZJZ povodom epidemije CIVID-19 i tijela, te vlasišta u cilju ranog otkrivanja 

ušiju 

 prilagođavanje dnevnog života u predškolskoj ustanovi individualnim potrebama 

djece (prehrana obogaćena sezonskim voćem, voda za piće u prostoru boravka 

djece, izmjena aktivnosti i odmora, boravak na zraku…); 

 osiguranje općih i sigurnosnih uvjeta za boravak djece u predškolskoj ustanovi 

(mikroklimatski uvjeti, higijena prostora - češća dezinfekcija prostora i igračaka-

Upute HZJZ u cilju suzbijanja epidemije COVID-19; organizacija prostora-ne 

dozvolit ulazak roditelja u prostor boravka djece; otvoriti više ulaza u vrtić kako bi 

se spriječilo grupiranje i održavala distanca; korištenje maske odraslih osoba…) s 

posebnim naglaskom na ostvarivanje aktivnosti zaštite i razvoja sposobnosti 

samozaštite kod djece; 

 djelovanje na fizičkoj i psihičkoj sigurnosti djece u skladu sa Sigurnosno zaštitnim i 

preventivnim programom i Protokolom postupanja u rizičnim situacijama-

epidemija COVID-19, česta dezinfekcija ruku odraslih, održavanje distance 

djelatnika, ne dozvoliti miješanje skupina, ne dozvoliti nepotrebne ulaske u sobe 

dnevnog boravka dok su u njim djeca, evidencije temperature djece, evidencija 

ulaska u prostor vrtića, mjerenje temperature djelatnika ,izolacija bolesnih,.. 
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 zadovoljavanje dječje potrebe za igrom i kretanjem u cilju pravilnog razvoja 

cjelokupne muskulature (tjelesne aktivnosti na zatvorenom i otvorenom prostoru); 

 bogaćenje dječje spoznaje o navikama zdravog življenja; boravak vani, šetnje, 

prikrivanje usta prilikom kihanja i kašljanja, pridržavanje distance s nepoznatim 

ljudima, ne dodirivati prljavim rukama lice, usta, oči, izbjegavanje dodirivanja 

nepoznatih površina 

 djelovanje na usvajanju i usavršavanju kulturno-higijenskih navika kod djece kroz 

brigu o sebi te navika zdravog života u cjelini; 

 razvijanje senzibiliteta kod djece za suradničke i humane odnose (briga o drugima), 

te podržavanje i ostvarivanje prava djeteta; 

 poticanje interesa i razvoj ekološke kulture kod djece (briga za okoliš); 

 razvijanje pozitivnih i prihvatljivih stavova prema djeci s posebnim potrebama 

(naglasak na identifikaciji i provođenju odgovarajućih mjera i aktivnosti, te 

uključivanje u aktivnosti) 

  

 

 Edukacija djece, roditelja i djelatnika: 

posebice na području zdravlja i stjecanja navika zdravog života, poznavanja i 

zadovoljavanja razvojnih potreba djeteta - suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 

Dubrovačko neretvanske županije putem radionica za djecu i individualnih 

razgovora s roditeljima u okviru roditeljskih sastanaka ovisno o potrebama. 

Edukacija djelatnika o ponašanju i provođenju protuepidemioloških mjera za 

vrijeme epidemije COVID-19. 

Radionice za djecu kao pravilno prati ruke i štiti se u uvjetima epidemije COVID-

19. 

 

 Djelovanje na očuvanju zdravlja i očuvanju zdravog življenja putem 

      odgovarajuće prehrane (HACCAP sustav): 

- primjena normativa po obrocima 

- obogaćivanje jelovnika – zdrava prehrana 

- poštivanje individualnosti dječjih potreba pri konzumaciji obroka 

- razvoj kulture prehrane i zbrinjavanje otpadaka 

-provođenje i evidentiranje mjera propisanih HACCAP sustavom 
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 Održavati i unapređivati sanitarno – higijenske uvjete (prostor, sanitetski i 

zdravstveni materijal, kontrola zdravlja, HACCAP sustav…) 

o primjena zakonskih akata o zaštiti na radu 

o vođenje brige o zdravstvenim pregledima djelatnika (sistematskim) i 

tečajevima higijenskog minimuma 

o upućivanje djelatnika na tečajeve prve pomoći 

o od početka epidemije COVID-19 , postupanje prema preporukama HZJZ, 

izrađen protokol čišćenja i dezinfekcije svih prostora i površina u DV 

Metković 

o provođenje mjera dezinsekcije i deratizacije prema planu ili ukazanoj 

potrebi (Zavod za javno zdravstvo) i pojačana dezinfekcija svih površina , 

COVID-19 

o češća svakodnevna dezinfekcija sanitarnih čvorova, prema planu čišćenja, 

vođenje evidencije 

o češće provjetravanje prostorija 

o redovito mijenjanje dječje posteljine 

o održavanje čistoće okoliša vrtića 

o češće provođenje dezinfekcije igračaka i rekvizita koje koriste djeca 

o upućivanje bolesne djece kod liječnika 

o kompletno održavanje čistoće u Vrtiću prema planu čišćenja uključujući 

dez-barijere na ulazima vrtića, obavezna dezinfekcija i češće pranje ruku, te 

vođenje evidencije čišćenja. 

Nositelji aktivnosti: zdravstvena voditeljica u suradnji s odgojiteljima, stručnim 

suradnicama, roditeljima i stručnjacima 

Vrijeme ostvarenja: tijekom pedagoške godine 

 

 

4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 

 

Odgojno obrazovni rad u vrtiću planiramo provoditi uz uvažavanje epidemioloških 

mjera, a po preporuci MZO RH za svu djecu, prema mješovitom modelu ili na 

daljinu dvosmjernom komunikacijom s roditeljima, zavisno o epidemiološkoj 

situaciji. 



 18 

4.1.  Globalni cilj 

Globalni cilj proizlazi iz misije i vizije DV Metković –poticati cjelovit razvoj, odgoj,učenje 

i kompetencije djece uz unapređivanje odgojno-obrazovnog rada. To podrazumijeva 

intenzivniji rad na razvijanju odgojiteljskih i roditeljskih kompetencija putem različit ih 

oblika edukacije. 

 

Zadaće u odnosu na dijete 

o unapređivati i planirati odgojno – obrazovni rad uvažavajući suvremene spoznaje o 

razvoju i individualnim potrebama djece 

o osmišljenim i raznolikim poticajima omogućiti uspješno učenje kroz igru 

o osigurati uvjete za kvalitetno uključivanje djece s posebnim potrebama u odgojno – 

obrazovni rad 

o raditi na projektima koji uvažavaju posebne interese i sposobnosti djece 

 

Zadaće u odnosu na odgojitelje 

o na aktivima odgojitelja planirati razvojne zadaće na individualnoj i grupnoj razini te 

promišljati razvojno- primjerene kontekste koji potiču potencijale djece 

o poticati odgojitelje na kontinuirano profesionalno usavršavanje  

 

Zadaće u odnosu na roditelje 

o osvještavati važnost roditeljske uloge i aktivno uključivanje u odgojno- obrazovni 

proces 

o poticati i osmišljavati različite oblike partnerstva roditelja, djece i vrtića  

 

Zadaće u odnosu na društvenu sredinu 

o suradnja s društvenim,kulturnim,vjerskim ustanovama 

o sudjelovanje u organizaciji i provedbi  javnih manifestacija 

 

4.2.  Strategije rada i programi 

Odgojno- obrazovni rad s djecom predškolske dobi ostvaruje se u redovitim programima, 

posebnim programima i programima javnih potreba. 
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Redoviti programi su cjeloviti razvojni programi za djecu od jedne godine do polaska u 

školu koji su namijenjeni djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u 

različitom trajanju (cjelodnevni i  poludnevni). 

Jaslične  skupine obuhvaćaju djecu od navršene godine do 3. godine. 

Vrtićke skupine obuhvaćaju djecu od navršene treće godine do polaska u osnovnu školu. 

Posebni programi koje nudimo djeci i roditeljima su: Program ranog učenja engleskog 

jezika, sportski program, Program prema koncepciji M. Montessori, Program s roditeljima 

„ Rastimo zajedno“. 

Programi javnih potreba u našim vrtićima su  Program predškole i Posebni program za 

djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Planiramo nastaviti rad na realizaciji 

projekata u odgojno obrazovnim  skupinama i raditi na novim projektima. Teme projekata 

će proizići iz interesa djece i trajati ovisno o njihovom interesu. 

 

4.3. Pedagoška dokumentacija 

Sukladno Pravilniku o obrascima i sadržajima pedagoške dokumentacije i evidencije o 

djeci u dječjem vrtiću(NN broj 83/2001.) tijekom godine vodit će se pedagoška 

dokumentacija odgojnih skupina i ostala dokumentacija Vrtića. 

 

Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine koja obuhvaća: 

    -orijentacijski plan i program odgojno-obrazovnog rada za određeno razdoblje s 

razvojnim zadaćama za poticanje cjelovitog razvoja djeteta za skupinu, za pojedino dijete 

    -plan aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti, teme, projekti..) 

    -plan suradnje sa stručnjacima, roditeljima i drugima radi ostvarivanja postavljenih 

zadaća 

    -plan obilježavanja važnih datuma (rođendana, sastanaka, svečanosti, izleta i dr.) 

    -tjedne planove i programe odgojno-obrazovnog rada: slijed aktivnosti za odgojnu 

skupinu, za djecu drugih odgojnih skupina, poslovi nužni za ostvarivanje tjednog plana i 

programa rada 

    -dnevnik rada sa svim sastavnicama: planirani poticaji za aktivnosti (individualne, 

grupne, zajedničke), iskorišten situacijski poticaji, zapažanja o aktivnostima i ponašanju 

djece u odnosu na postavljene zadaće, za djecu odgojne skupine,za djecu drugih odgojnih 

skupina, suradnju sa stručnjacima, roditeljima, zabilješke na kraju tjedna 
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    -zajedničke aktivnosti djece i odraslih (izleti, druženja, svečanosti), priprema, zapažanja 

i zapisi 

   -plan roditeljskih sastanaka: priprema, zaključci, zabilješke o radu s roditeljima 

(individualni ,skupni i dr.) 

   -vrednovanje ostvarenog plana i programa: vrednovanje uvjeta ostvarivanja plana i 

programa, vrednovanje ostvarenosti razvojnih zadaća 

 

Redovito će se voditi: 

   -Imenik djece 

   -Program stručnog usavršavanja 

   -Dosje djeteta s teškoćama u razvoju 

   -Matična knjiga djece 

   -Ljetopis dječjeg vrtića 

   -Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada 

   -Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada 

   -Knjiga zapisnika 

   -Dokumentiranje svih aspekata odgojno-obrazovnog procesa 

 

 

5. OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

ODGOJNIH DJELATNIKA 

 

Permanentno stručno usavršavanje čini okosnicu  kvalitativnih napora u smislu 

obogaćivanja i osuvremenjivanja odgojno- obrazovne djelatnosti. Osnovne zadaće na 

ovom području su: 

o planiranje i programiranje odgojno- obrazovnog procesa u skladu sa suvremenim 

koncepcijama i pristupima te periodično praćenje istih 

o realizacija tema prema planu i programu odgojiteljskog  vijeća 

o promišljanje, planiranje te provedba stručno – znanstvenih istraživanja prema 

metodologiji  pedagoških istraživanja 

o praćenje stručne literature 

o sudjelovanje na stručnim seminarima, skupovima, savjetovanjima 
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o Plan edukacija u DV Metković 

-SRC za rano učenje engleskog jezika -DV“ Sopot „ Zagreb 

-SRC za poticanje darovitosti rane i predškolske dobi DV „Cvit mediterana“  Split 

-SRC za usavršavanje iz područja Montessori pedagogije DV „Vrbik  Zagreb 

-Edukacije „Korak po korak“: „Podrška poželjnom dječjem ponašanju“ 

                                                 „Mentorska podrška vrtiću“ 

                                                 „Uspješan DV“ 

-Centar „Proventus“ 

-Centar za terapiju igrom „Čarobna svjetiljka“ 

-Individualizirani pristup u radu s djetetom s teškoćom, SRC DV „Sopot“ Zagreb 

 

Stručni skupovi u organizaciji  Agencije za odgoj i obrazovanje po katalogu 

 

Vrtić će kontinuirano tijekom pedagoške godine nadopunjavati knjižnicu najnovijom 

stručnom literaturom i znanstvenim časopisima. 

  

5.1. Plan rada odgojiteljskog  vijeća 

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo Vrtića. 

Sadržaj rada 

- Izviješće o realizaciji programa rada u ljetnim mjesecima. 

- Raspored rada odgojitelja po odgojnim skupinama. 

- Godišnji plan i program rada  za 2020/ 2021. pedagošku godinu. 

- Izvješća o radu Vrtića (ravnatelj, stručni suradnici) 30. kolovoza 2020.g. 

- Promišljanje o aktualnim pitanjima na razini svakog vrtića i definiranje 

programskih zadaća za 2020./2021.g. 

- Zajednički prijedlozi za unapređivanje kvalitete Vrtića i organizacije (tijekom 

rujna 2020.) 

- Donošenje plana suradnje s javnim i kulturnim ustanovama (rujan 2020.) s 

mjesečnim kalendarom posjeta, proslava svečanosti ili blagdana ako epidemiološka 

situacija dozvoli: 

 

GODIŠNJI KALENDAR DOGAĐANJA 

RUJAN 07. 09. - DAN HRVATSKIH VODA 
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08. 09. - SVJETSKI DAN PISMENOSTI 

10.09. – HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN 

21. 09. - MEĐUNARODNI DAN MIRA 

23. 09. - PRVI DAN JESENI 

18.09. – DAN HRVATSKE RATNE MORNARICE 

29.09. – DAN HRVATSKE POLICIJE 

LISTOPAD 

PRVI PUNI TJEDAN U LISTOPADU – DJEČJI TJEDAN 

DANI MANDARINA 

01. 10. - MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA 

02. 10. - MEĐUNARODNI DAN NENASILJA 

04. 10. - SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA 

05. 10. - SVJETSKI DAN UČITELJA 

08. 10. - DAN NEOVISNOSTI 

09. 10. – SVJETSKI DAN POŠTE 

16. 10. - SVJETSKI DAN HRANE 

15. 10.- DAN BIJELOG ŠTAPA I SVJETSKI DAN 

PJEŠAČENJA 

15.10.- DANI HRVATSKE KNJIGE 

20.10.- DANI JABUKA 

 DANI KRUHA 

31. 10. - SVJETSKI DAN ŠTEDNJE 

STUDENI 

01. 11. - SVI SVETI 

09. 11. - SVJETSKI DAN IZUMITELJA 

13. 11. - DAN LJUBAZNOSTI 

15.10. – 15.11. – MJESEC KNJIGE 

16. 11. - MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE  

18.11.- OBLJETNICA VUKOVARA – PALJENJE SVIJEĆA 

19. 11. - MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA 

NAD DJECOM 

20. 11. - MEĐUNARODNI DAN DJEČJIH PRAVA 

PROSINAC 
06. 12. - SVETI NIKOLA 

PROSINAČKE SVEČANOSTI 
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10. 12. - DAN LJUDSKIH PRAVA 

13.12. – SVETA LUCIJA (sijanje pšenice) 

21. 12. - PRVI DAN ZIME 

24. 12. – BADNJAK 

25. 12. – BOŽIĆ 

26. 12. - SVETI STJEPAN 

31.12. - STARA GODINA 

SIJEČANJ 

01. 01. - NOVA GODINA 

06. 01. - SVETA TRI KRALJA 

10. 01. - SVJETSKI DAN SMIJEHA 

21. 01. - MEĐUNARODNI DAN ZAGRLJAJA 

VELJAČA 

02.02. – MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE MOČVARA 

14. 02. – VALENTINOVO 

21. 02. - MEĐUNARODNI DAN MATERINJEG JEZIKA 

MAŠKARE 

OŽUJAK 

08. 03. - DAN ŽENA 

19. 03. - JOSIPOVO (DAN OČEVA) ili 3. nedjelja u lipnju 

20. 03. - MEĐUNARODNI DAN SREĆE 

20. 03. - SVJETSKI DAN KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE 

20. 03. - SVJETSKI DAN ORALNOG ZDRAVLJA 

20. 03. - SVJETSKI DAN PRIPOVIJEDANJA 

21. 03. - PRVI DAN PROLJEĆA 

21. 03. - SVJETSKI DAN ŠUMA 

21. 03. - SVJETSKI DAN SINDROMA DOWN 

22. 03. - SVJETSKI DAN VODA 

27. 03. - SVJETSKI DAN KAZALIŠTA 

02.04. – SVJETSKI DAN AUTIZMA 

02. 04. - MEĐUNARODNI DAN DJEČJE KNJIGE 

07. 04. – SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 

21.04.  USKRS 

22. 04. - DAN PLANETE ZEMLJE I DAN HRVATSKE 

KNJIGE 
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29. 04. - MEĐUNARODNI DAN PLESA 

SVIBANJ 

01. 05. - MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA 

DJEČJA OLIMPIJADA 

03. 05. - SVJETSKI DAN SUNCA 

04.05. – DAN VATROGASACA 

12.05 DRUGA NEDJELJA U SVIBNJU - MAJČIN DAN  

10.05. – DAN PTICA I DRVEĆA 

15. 05. - MEĐUNARODNI DAN OBITELJI 

18.05. – DAN MUZEJA 

29. 05. - SVJETSKI DAN SPORTA 

31. 05. - SVJETSKI DAN NEPUŠENJA 

LIPANJ 

01. 06. - MEĐUNARODNI DAN RODITELJA 

05. 06. - SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA 

12. 06. - SVJETSKI DAN BORBE PROTIV DJEČJEG RADA 

21. 06. - PRVI DAN LJETA 

21. 06. - SVJETSKI DAN GLAZBE 

22. 06. - DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE 

25. 06.  - DAN DRŽAVNOSTI 

ZAVRŠNE SVEČANOSTI 

 

 

- Dogovori i usmjerenja vezani uz projekte u pojedinim odgojnim skupinama i 

prezentiranje istih (tijekom cijele godine), 

- Obrađivanje stručnih tema u predškolskom obrazovanju (tijekom cijele godine), 

      -    Dogovor i realizacija: Došašće, blagdan sv. Nikole i Božić (studeni, prosinac 2020.) 

      -   Praćenje provedbe aktivnosti na implementaciji HACCP sustava i informiranje o      

           realizaciji  

- Zapažanja i osvrti na realizaciju odgojno-obrazovnog rada tijekom pedagoške 

godine: pohvale, nagrade, problemi… 

- Izviješće o vođenju pedagoške dokumentacije tijekom pedagoške godine i završno 

izviješće odgojitelja po odgojnim skupinama. 

- Prijenosi informacija sa seminara, savjetovanja (tijekom cijele godine) 

- Tekuća problematika Vrtića 
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6. SURADNJA S RODITELJIMA   

 

Dobra komunikacija s roditeljima je važan dio rada naše ustanove. Odgojitelji i roditelji 

dijele odgovornost zajedničkog rada za razvijanjem suradničkog odnosa. Komunikacija,  

međusobno poštovanje, prihvaćanje razlika i interes djeteta – temelj je dobrog odnosa. I 

odgojitelji i roditelji moraju razviti nove vještine i prakse da bi uspostavili kvalitetno 

međusobno djelovanje. Pred nama je godina puna izazova, godina rada u uvjetima 

povezanim s COVID-19. Zavisno o epidemiološkoj situaciji komunikacija će se 

prilagođavati od one“ u živo“ do „na daljinu“. 

 

ZADAĆE, SADRŽAJI I AKTIVNOSTI: 

 

U ODNOSU NA DIJETE 

- Pomoć roditelju i djetetu u prilagodbi 

- Podržavanje djeteta u zadovoljavanju općih i posebnih potreba kreativnim 

uključivanjem roditelja u cjeloviti odgojno – obrazovni proces 

- Fleksibilna organizacija i provođenje odgojno-obrazovnog procesa u skladu s 

individualnim potrebama i potencijalima djeteta 

- Sudjelovanje u planiranju, evaluaciji i dokumentiranju postignuća 

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJE I DRUGE RADNIKE 

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

- Podržavanje kvalitetne komunikacije odgojitelj - roditelj 

- Pravovremeno reagiranje i konstruktivno rješavanje potreba vezano uz odgoj i 

obrazovanje djece u interakciji dijete - odgojitelj – roditelj u kontekstu vrtića 

- Konstruktivni oblici uključivanja roditelja u program vrtića, a samim time i u opću 

kvalitetu življenja u vrtiću kroz dvosmjernu suradnju, interakciju i komunikaciju 

- Planiranje, evaluacija i dokumentiranje postignuća 

 

U ODNOSU NA RODITELJE 

- Interakcija s roditeljima u svim etapama djelatnosti vrtića, od priprema, provedbe 

programa do dokumentiranja i vrednovanja rezultata 

- Pomoć i podrška roditelju u izboru programa 
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- Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces u dogovoru s odgojiteljem 

 

KORACI: VRIJEME TRAJANJA: PROVODI: 

Svakodnevna razmjena 

informacija  

kontinuirano odgojitelji stručni suradnici 

ravnatelj 

Individualni razgovori s 

roditeljima  

jednom mjesečno odgojitelji i prema sadržaju 

zahtjeva roditelja 

Individualni razgovori 

roditelja i stručnih 

suradnika prema uočenom 

problemu 

 

kontinuirano, po 

potrebi 

 

odgojitelj, te po potrebi 

stručni suradnici, 

ravnateljica, 

voditeljica računovodstva 

Razmjena informacija s 

roditeljima – putem 

individualnih razgovora, 

upitnika, anketa…. 

 

kontinuirano odgojitelji, stručni suradnici 

 

Roditeljski sastanci po 

odgojnim skupinama  

 

3 puta godišnje po 

skupini IX, I, III 

odgojitelji ravnatelj 

stručni suradnici 

Radionice za roditelje  X, XII, IV, Odgojitelji, ravnatelj, 

stručni suradnici 

Kutići za roditelje  kontinuirano odgojitelji ravnatelj 

stručni suradnici, tajništvo 

Sudjelovanje roditelja u 

odgojno – 

obrazovnom procesu 

 

jedanput mjesečno roditelji različitih 

zanimanja 

Zajednička druženja, 

posjete, boravak u 

prirodi, posjete kulturnim 

institucijama 

 

kontinuirano uključeni roditelji prema 

osobnom afinitetu i 

vremenskoj dimenziji 
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Korištenje informativno – 

edukativnih 

sadržaja, primjedaba, 

prijedloga i želja 

putem kutije za roditelje 

 

kontinuirano odgojitelji, roditelji, stručni 

suradnici 

Prikupljanje pedagoški 

neoblikovanog 

materijala, plodina i plodova 

 

kontinuirano, po 

potrebi, prema 

zadaćama programa 

 

odgojitelji, roditelji 

INDIKATORI 

USPJEŠNOSTI 

 

 Upitnik i ankete za roditelje 

 Dokumentacije odgojitelja 

 Praćenje rada 

 Broj roditelja aktivnim sudjelovanjem u različitim 

oblicima suradnje 

 Prikaz kreativnih ostvarenja djece 

 Video i foto zapisi 

 Izjave djece, roditelja 

 

 

 

7. SURADNJA S DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM 

Suradnja s Gradskom upravom: 

- suradnja s Uredom gradonačelnika  

- sastanci gradske i međuopćinske koordinacije – dogovori o financiranju redovne 

djelatnosti Vrtića, 

- dogovori o planu investicijskog održavanja objekata /nepredviđene situacije 

 

Suradnja sa Županijom-ovisno o epidemiološkoj situaciji 

- sudjelovanje i organizacija na županijskom nivou  

- sudjelovanje u izradi mreže dječjih vrtića 

- sudjelovanje na stručnim savjetovanjima i seminarima ravnatelja, stručnih 

suradnika i odgojitelja na regionalnom nivou 
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Suradnja sa ZZJZ, Službom sanitarnog nadzora i Veterinarskim institutom 

- uvođenje HACCP sustava u Vrtić, 

- sustavno praćenje kvalitete prehrane 

- uzimanje brisova na mikrobiološku čistoću u kuhinji, 

- planiranje jelovnika 

- provođenje mjera DDD u svim objektima 

- nadzor sanitarne inspekcije, 

- provođenje uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 

 

Suradnja s Domom zdravlja Metković 

- liječnički pregledi djece pri prijemu u Vrtić, 

- suradnja prilikom prijema djece s teškoćama u razvoju, 

- sanitarni pregledi djelatnika, 

- pohađanje tečajeva higijenskom minimuma za osoblje kuhinje  i spremačica, 

- obavljanje epidemiološkog nadzora po potrebi 

 

- pružanje usluga pri poduzimanju  protuepidemijskih mjera sprječavanja i suzbijanja 

epidemije COVID-19 i sličnih slučajeva po potrebi 

- organizacija cijepljenja djelatnika 

 

Suradnja sa Župnim uredima -ovisno o epidemiološkoj situaciji 

- Prilikom obilježavanja katoličkih blagdana 

- Sudjelovanje u svečanostima prilikom blagdana Božića i Uskrsa i dr. 

 

Suradnja s drugim kulturnim i javnim ustanovama i udrugama-ovisno o epidemiološkoj 

situaciji 

 

- Osnovnim školama tijekom godine i u vrijeme upisa u I. razred OŠ  i kod 

obilježavanja različitih manifestacija. 

- Suradnja s udrugom Oca A. Gabrića, Udrugom „Prijatelj“ 

- Suradnja s domovima za starije i nemoćne osobe  

- Suradnja s vjerskim vrtićem „Mali Isus“ 

- Suradnja s privatnim vrtićem „Leut“ 
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Nositelji aktivnosti: ravnateljica, stručni suradnici, odgojitelji, roditelji 

Vrijeme ostvarenja: tijekom pedagoške godine. 

 

U ovoj pedagoškoj godini suradnja s društvenom zajednicom provodit će se uz 

pridržavanje uputa MZO RH i HZJZ ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala. 

 

 

8. VREDNOVANJE I DOKUMENTIRANJE PROGRAMA 

 

Dokumentiranje podrazumijeva sustavno prikupljanje dokumentacije koje omogućuje 

promatranje i bolje razumijevanje akcija djeteta, a samim time i osiguranje kvalitetnije 

potpore njegovu razvoju. Dokumentiranje pridonosi kreiranju kulture uključenosti i 

dijaloga između svih sudionika u vrtiću. Dokumentiranje ćemo provoditi kroz različite 

oblike: pisane 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 i dr. 

Dokumentiranje omogućuje odgojiteljima bolje razumijevanje djeteta u odgojno 

obrazovnom procesu, razumijevanje kvalitete okruženja za učenje i kvalitete njegovih 

intervencija, omogućava procjenjivanje aktualnog znanja i razumijevanje djece te 

modificiranje složenosti ponuđenih materijala i aktivnosti. Ono je ujedno i specifična 

potpora odgoja i učenja djece, usklađeno s njihovim individualnim i razvojnim 

mogućnostima, kognitivnim strategijama i drugim posebnostima. Omogućuje 

razumijevanje tijeka aktivnosti te promišljanje načina podrške njihova razvoja.  

Vrednovanje i dokumentiranja i programa vršit će se radi: 

- procjene postignuća i kompetencija djece 

- oblikovanje kurikuluma 

- partnerstva s roditeljima i komunikacije sa širom socijalnom zajednicom 

 

Nositelji aktivnosti: ravnateljica, stručni tim, zdravstvena voditeljica, odgojiteljice 

Vrijeme ostvarenja: tijekom pedagoške godine 
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9. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE, ČLANOVA 

STRUČNOG TIMA I  ZDRAVSTVENE VODITELJICE 

 

 

9. 1. PLAN I PROGRAMA RADA RAVNATELJICE 

 

Cilj rada i djelovanja ravnateljice je osiguravati organizacijske , materijalne i stručne 

uvjete za odvijanje cjelokupnog procesa svih službi, kako bi bila zadovoljena  temeljna 

prava djece na sigurnost i optimalni rast i razvoj. U ovoj pedagoškoj godini posebno je  

naglasak na provođenju Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije  koje je izdao HZJZ i  

preporuka za rad u uvjetima povezanim s COVID-19 MZO RH, kao i nadzoru istog.          

 

Sukladno zadaćama Godišnjeg plana i programa,potrebno je povremeno vršiti uvide u rad 

pojedinih službi te reagirati na moguće probleme. 

Potrebno je promišljati i unaprjeđivati cjelokupni proces kroz poboljšanje pojedinih 

segmenata rada. 

 

Planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada, te organizacija, praćenje i procjena 

obavljanja odgojno-obrazovnog rada, postavlja se kroz zadatke u odnosu na dijete, 

odgojitelja, stručne suradnike, roditelje, stručno usavršavanje, te u odnosu na odgojno  

obrazovni proces. 

 

ZADACI: 

 

U odnosu na dijete: 

- uspostavljanje odnosa povjerenja i bliskosti s djecom, odgojitelja, te ostalim 

osobljem vrtića i širom društvenom zajednicom 

- prepoznavati djetetove individualne potrebe, te omogućiti njihovo zadovoljavanje  

u dnevnom ritmu skupine 

- stvaranje okruženja u kojem dijete uči: birati, djelovati odgovorno, poštivati ostale, 

govoriti slobodno, kreativno izražavati svoje ideje, biti demokratski građani i 

cjeloživotni učenici 
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U odnosu na roditelje 

- Kroz međusobnu komunikaciju educirati roditelje o potrebi odgoja o zdravom 

načinu života 

- Provoditi ankete putem kojih se roditelji izjasniti o određenom pitanju; upoznavati 

ih s inovacijama u vrtiću, te ih poticati na aktivno uključivanje 

- Uključivanje roditelja u svakodnevni rad u vrtiću, educirati ih kroz radionice ili 

roditeljske sastanke o vještinama učenja u vrtiću, te sudjelovati u izradi materijala 

za aktivno istraživanje 

 

U odnosu na odgojitelje 

- Dogovarati se o svim aktivnostima, planovima i sadržajima Godišnjeg plana i 

programa 

- Osigurati materijalne uvjete za rad s djecom 

- Poticati zajedničko planiranje, zajednički rad na projektima, te zajedničko stručno 

usavršavanje i timski rad 

- Omogućiti što više specifičnih znanja u odnosu na program 

- Omogućiti edukaciju za daljnje napredovanje, poticati odgojitelje na daljnju 

prezentaciju svojih znanja 

- Razvijati povjerenje u odgojitelje, sprječavati ugrožavanje dostojanstva, te uklanjati 

zapreke koje sputavaju stvaralaštvo i kreativnost, poticati na lakše prihvaćanje 

promjena 

- Dati pravo na pogrešku, ali isticati i uspjeh 

- Poticati dobru komunikaciju i komunikacijske vještine u odnosima u Vrtiću 

- Stvarati poticajnu i pozitivnu radnu atmosferu 

- Suradnja u ostvarivanju projekata 

 

U odnosu na stručne suradnike 

- Postići dogovor u odnosu na članove stručnog tima, u podjeli zadataka i načinu 

rješavanja istih 

- Osigurati prostor i vrijeme za rješavanje potrebnih zadatak 

- Programski obuhvatiti sve odgojitelje, stručne suradnike i ostale sudionike u radu 

Vrtića 

- Obogaćivati biblioteku Vrtića nabavom nove stručne literature 

- Povezivanje pojedinaca iz stručnog tima 
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U odnosu na stručno usavršavanje 

- Precizno utvrditi plan usavršavanja (individualno, stručno, skupno, stručne posjete, 

druženje na stručnim radionicama i sl.) 

- Jasno odrediti nositelje i vrijeme ostvarivanja plana stručnog usavršavanja  

- Stalnim stručnim usavršavanjem stjecati stručne kompetencije i profesionalnu 

osposobljenost za praćenje i usavršavanje pedagoške prakse, učestvovati na 

webinarima 

 

U odnosu na odgojno obrazovni proces 

- Kreiranje uvjeta u kojima nema prisile, poticati djecu i odrasle na samoprocjenu 

vlastitog rada 

- Neprekidno unaprjeđivanje kvalitete rada uz međusobno povjerenje, uvažavanje i 

podjelu odgovornosti 

- Osigurati i organizirati prostor kao poticajnu sredinu u kojoj će dijete zadovoljiti 

svoje potrebe 

- Mijenjanje i unaprjeđivanje odgojne prakse u skladu s promjenama pedagogijskih  

teorija 

- Pretvaranje tradicionalnog odgojitelja u refleksivnog praktičara i stručnog 

profesionalca, spremnog na stalnu promjenu i provođenje suvremeno koncipiranog 

predškolskog odgoja 

- Djelovati na promidžbu predškolskog odgoja. 

 

 

9.2. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA 

PEDAGOGA 

 

Planiranje, programiranje i valorizacija odgojno-obrazovnog rada: 

o Pedagoga 

- Izrada godišnjeg plana i programa rada stručnog suradnika 

- Pisanje izvješća tijekom godine 

- Individualno stručno usavršavanje, praćenje nove literature, periodike, 

seminari 
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o Dječjeg vrtića (odgojno-obrazovni rad, suradnja s roditeljima i društvenom sredinom, 

suradnja sa stručnim timom, permanentno stručno usavršavanje, sigurnosno-zaštitni i 

preventivni program) 

-  Sudjelovanje u izradi  Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 

Metković 

-  Sudjelovanje u organizaciji rada tijekom godine 

-  Sudjelovanje u organizaciji rada odgojitelja po skupinama 

-  Sudjelovanje u planu nabave opreme i didaktike te potrošno didaktičkog 

materijala 

-  Sudjelovanje u radu povjerenstva za upise 

-  Izrada Plana i programa stažiranja pripravnika 

-  Izrada Plana stručnog usavršavanja 

- Organizacija rada po uputama HZJZ 

 

o Organizacija, praćenje i procjena odgojno-obrazovnog rada – bitne  zadaće u odnosu 

na: 

Dijete  

- Praćenje djetetovih potreba te procjena kvalitete i pravodobnosti njihovog 

zadovoljavanja 

- Djelovanje na jačanju osjećaja sigurnosti, samopouzdanja, pozitivne slike o sebi, te 

njegovanje humanih odnosa posebno u periodu prilagodbe i na području dječje 

suradnje 

- Poticanje promjena u organizaciji prostora i bogaćenje sredine – centri interesa i 

aktivnosti djece 

- Unaprjeđivanje kvalitete njege i odgojno–obrazovnog rada s djecom u jaslicama 

- Podizanje dječjeg senzibiliteta za ekologiju – brigu o sebi, drugima, okolini 

- Djelovanje na promociji i provođenju prava djeteta, humanih odnosa i zaštite 

djeteta 

- Sudjelovanje u zadovoljavanju dječjih specifičnih potreba, posebno kod djece s 

teškoćama 

- Djelovanje na unaprjeđivanju kvalitete komunikacije s djecom i među djecom 

 

Roditelje 
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- Suradnja s roditeljima u cilju što bolje prilagodbe djece i stjecanje povjerenja 

roditelja u predškolsku ustanovu 

- Djelovanje na zadovoljavanju roditeljskih specifičnih potreba, interesa i želja koje 

utječu na  aktualne dječje potrebe 

- Informiranje, edukacija i savjetovanje u području skrbi za dijete, zaštite djece i 

poticanje dječjeg razvoja 

- Poticanje roditelja na kreiranje i ostvarivanje dijela programa s djecom kroz 

radionice te pripremanje zajedničkih svečanosti, proslava, maškara, izleta 

- Sudjelovanje u rješavanju problem situacija 

- Održavanje predavanja i radionica na dogovorenu temu ( u dogovoru s 

odgojiteljima ili na zahtjev roditelja) 

 

Odgojitelje 

- Sudjelovanje u unaprjeđivanju kvalitete planiranja njege i odgojno-obrazovnog rada 

- Osposobljavanje i sudjelovanje u praćenju i procjeni dječjih individualnih i 

sigurnosnih potreba za povoljan razvoj djeteta 

- Njegovanje senzibiliteta odgojitelja za djelovanje na području ljudskih prava i 

prava djeteta te zaštite djeteta 

- Sudjelovanje u obogaćivanju i raznovrsnom oblikovanju dječjih centara interesa uz 

primjenjivanje strategije dječje samoaktivnosti i samoučenja 

- Unaprjeđivanje načina i kvalitete komunikacije među odgojiteljima, te odgojitelja s 

djecom i roditeljima 

- Sudjelovanje u fleksibilnoj i primjerenoj organizaciji odgojno – obrazovnog rada 

- Sudjelovanje u osposobljavanju odgojitelja / stručnih suradnika pripravnika za 

samostalni odgojno-obrazovni rad 

- Poticanje stručne kompetencije odgojitelja – permanentno stručno usavršavanje 

pedagoške teorije i prakse, odlasci na seminare, radionice 

- Pomoć u planiranju projekata 

- Suradnja u radu s djecom s posebnim potrebama 

 

Stručni tim i ravnateljicu 

- Sudjelovanje u radu povjerenstva za upise 

- Organizacija i sudjelovanje kod inicijalnih razgovora s roditeljima novoupisane 

djece 
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- Sudjelovanje u radu s djecom s teškoćama 

- Uključivanje u projekte i zajedničke zadatke 

- Suradnja na unaprjeđivanju kvalitete rada Vrtića 

 

Društvenu sredinu 

- Drugi vrtići, osnovne škole 

- Kazališta, Udruge, Gradska knjižnica, Crveni križ Metković,  

- Turistička zajednica 

- Gradske ustanove 

- Sudjelovanje u događajima uže i šire lokalne zajednice – Dani mandarina, Dani 

kruha, Božić, Maškare, Dječja olimpijada 

- Suradnja s  Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i 

obrazovanje 

 

 

9.3. PROGRAM I PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA 

LOGOPEDA 

 

1. POSLOVI I ZADAĆE USMJERENI NA DIJETE 

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 

VRIJEME 

Identifikacija djece s teškoćama u glasovno-govorno-jezičnoj komunikaciji i nedovoljno 

razvijenim predčitačkim vještinama 

Obrada podataka s inicijalnih intervjua novoupisane djece svibanj, lipanj, 

 kontinuirano tijekom godine 

Opservacija djece s identificiranim teškoćama u jezično-govornom 

razvoju i/ili komunikaciji pri inicijalnim razgovorima 

rujan – studeni, kontinuirano 

tijekom godine 

Trijažno ispitivanje jezično-govornog statusa i predvještina za 

čitanje i pisanje u sve djece školskih obveznika 

rujan – studeni, 

kontinuirano tijekom godine 

Trijaža i po potrebi procjena jezično-govornog razvoja djece 

jasličke i vrtićke dobi 

rujan – studeni , 

kontinuirano tijekom godine 

Praćenje jezično-govornog razvoja djece, posebice djece s rujan – studeni, kontinuirano 
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teškoćama u razvoju ili faktorima rizika u razvoju tijekom godine 

Neposredan rad s djecom 

Izrada dosjea i logopedskog mišljenja za djecu u individualnom 

logopedskom radu 

11 mjesec, kontinuirano tijekom 

godine 

Izrada individualnog plana rada za svako dijete uključeno u 

individualni logopedski rad 

11 mjesec, kontinuirano tijekom 

godine 

Provođenje individualnog logopedskog rada kontinuirano tijekom godine 

Vođenje logopedskih dosjea djece u logopedskoj terapiji kontinuirano tijekom godine 

Poticanje jezično-govornog razvoja neposrednim radom s djecom 

u skupini u redovitom odgojno – obrazovnom programu 

kontinuirano tijekom godine 

 

2. POSLOVI I ZADAĆE USMJERENI NA ODGOJITELJE 

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 

VRIJEME 

Informiranje odgojitelja o simptomima poremećaja jezično – 

govorne komunikacije radi boljeg uočavanja takve djece u 

odgojnoj skupini 

9-11 mjesec, kontinuirano 

tijekom godine 

 

Dogovori s odgojiteljima o načinu i vremenu provođenja trijažnih, 

dijagnostičkih i terapijskih postupaka 

9-11 mjesec, kontinuirano 

tijekom godine 

Konzultacije sa odgojiteljima za stručno usavršavanje odgojitelja kontinuirano tijekom godine 

 

Informiranje odgojitelja o jezično-govornom statusu djece u 

skupini 

kontinuirano tijekom godine 

Dogovori i konzultacije za izradu sredstava za područje poticanja 

jezično – govornog razvoja, predvještina čitanja i pisanja, stručna 

literatura 

 

kontinuirano tijekom godine 

 

3. POSLOVI I ZADAĆE USMJERENI NA RODITELJE 

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 

VRIJEME 
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Upoznavanje roditelja, prikupljanje podataka u svrhu formiranja 

anamnestičke slike o djetetu 

kontinuirano tijekom godine 

Upoznavanje roditelja s potrebom provođenja dodatnih 

dijagnostičkih postupaka u specijaliziranim ustanovama 

kontinuirano tijekom godine 

Suradnja s roditeljima: 

- savjetodavni razgovori s roditeljima za rad s djetetom kod kuće 

- razmjena informacija o tijeku logopedskih vježbi s djetetom 

- pružiti pomoć i podršku u razumijevanju teškoća kod vlastitog 

djeteta 

- edukativni rad s roditeljima (o govoru predškolske djece, o 

vještinama potrebnim za čitanje i pisanje) kroz roditeljske sastanke, 

individualne razgovore i pisane materijale 

 

kontinuirano tijekom godine 

 

 

4. OSTALI POSLOVI I ZADAĆE LOGOPEDA 

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 

VRIJEME 

Suradnja sa svim članovima stručnog tima s ciljem postizanja što 

kvalitetnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa, odnosno 

provedbe Plana i programa rada Vrtića 

kontinuirano tijekom godine 

Interdisciplinarni pristup kod planiranja i provedbe rada u odnosu 

na djecu s posebnim potrebama 

kontinuirano tijekom godine 

Sudjelovanje u radu ST pri izradi dokumentacije DV:  

- godišnje izvješće o radu DV 

- godišnji plan i program rada DV 

- izrada individualnih programa rada za djecu s posebnim 

potrebama, te evaluacija 

- izrada opservacijskog programa za djecu s posebnim potrebama 

 

 

rujan, po potrebi 

 

 

Sudjelovanje pri upisu djece u jaslice i vrtić i formiranju odgojnih 

skupina. 

svibanj, lipanj 

Izrada Godišnjeg plana i programa rada logopeda 

Izrada Godišnjeg izvješća o radu logopeda 

rujan 

 

kolovoz 
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Vođenje dokumentacije o djeci 

 Vođenje dokumentacije o provedenom trijažnom ispitivanju 

djece 

 Vođenje dosjea djece o provedenom dijagnostičkom i 

terapijskom postupku, te djece upućene u druge 

specijalizirane ustanove 

 Vođenje individualnih dosjea djece s jezično – govornim 

teškoćama koja su u individualnom logopedskom radu ili 

praćenju 

 Priprema materijala za neposredan rad s djecom 

kontinuirano tijekom godine 

Vođenje dokumentacije o suradnji sa: članovima stručnog tima, 

roditeljima, odgojiteljima, drugim suradnicima 

kontinuirano tijekom godine 

Vođenje dokumentacije o suradnji sa: članovima stručnog tima, 

roditeljima, odgojiteljima, drugim suradnicima 

kontinuirano tijekom godine 

Vođenje dokumentacije o vlastitom radu: satnica, dnevnik rada kontinuirano tijekom godine 

Priprema logopeda za: roditeljske sastanke, aktive, individualne 

konzultacije sa roditeljima, odgojiteljima 

kontinuirano tijekom godine 

 

 

5. POSLOVI I ZADAĆE USMJERENI NA RAVNATELJA 

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 

VRIJEME 

Suradnja s ravnateljem s ciljem postizanja što kvalitetnijeg 

ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa, odnosno provedbe Plana 

i programa rada Vrtića 

kontinuirano tijekom godine 

Sudjelovanje u aktivnostima koje se zbivaju na razini Vrtića, ali i 

šire (stručni skupovi, akcije, dani vrtića i sl.) 

kontinuirano tijekom godine 

Svi ostali poslovi prema nalogu ravnatelja kontinuirano tijekom godine 
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6. POSLOVI I ZADAĆE USMJERENI NA DRUŠTVENU SREDINU 

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 

VRIJEME 

Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje po potrebi 

Sudjelovanje u radu stručnih skupova Edukacijsko-

rehabilitacijskog fakulteta, Hrvatskog logopedskog društva te 

srodnih stručnih udruga 

 

po potrebi 

Suradnja sa specijaliziranim ustanovama (SUVAG, Goljak, Slava 

Raškaj) – upućivanje na specijalističku obradu, konzultiranje 

vezano za terapeutske tretmane djece 

 

po potrebi 

Suradnja s drugim vrtićima i specijaliziranim ustanovama s ciljem 

stručnog usavršavanja 

po potrebi 

 

 

 

9.4. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA 

PSIHOLOGA 

 

ZADAĆE I DJELATNOSTI U ODNOSU NA: 

 

1. DIJETE 

Cilj: 

- praćenje i procjena psihofizičkog razvoja djece i napredak svakog pojedinog djeteta 

- identifikacija djece s posebnim potrebama u razvoju, odgoju i njezi te poduzimanje 

potrebnih mjera 

- individualni i grupni rad s djecom  

Programske aktivnosti: 

- kontinuirano promatranje i praćenje razvoja djece u odgojnim skupinama 

- praćenje procesa prilagodbe djeteta 

- utvrđivanje općeg razvojnog statusa djece 
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- procjena psihofizičke spremnosti djece za polazak u školu 

- vođenje psihologijske dokumentacije o djetetu i skupini 

- održavanje radionica za djecu 

Strategije: 

- psihologijski testovi i zadatci  

- podatci iz inicijalnih intervjua 

- podatci od ostalih stručnih suradnika 

Nositelj: psiholog 

Vrijeme realizacije: tijekom pedagoške godine, prema potrebi 

 

 

2. RODITELJE 

Cilj: 

-      ostvarivanje kvalitetne suradnje s roditeljima 

-      inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece 

-      individualni razgovori s roditeljima – savjetodavni razgovori 

-      podrška djece s posebnim potrebama i upućivanje u vanjske ustanove 

-      smjernice roditeljima djece školskih obveznika 

 

Programske aktivnosti: 

- prikupljanje  bitnih podataka o djetetovom razvoju 

- upućivanje roditelja u druge ustanove u skladu s potrebama djeteta 

- obavještavanje roditelja o napredovanju djeteta 

- vođenje dokumentacije o suradnji s roditeljima 

- održavanje roditeljskih sastanaka 

 

Strategije: 

- razgovori 

- savjetovanja 

- pismene i usmene upute za rad kod kuće 

 

Nositelji: psiholog, roditelji, ostali članovi stručnog tima 
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Vrijeme realizacije: tijekom pedagoške godine, prema potrebi 

 

3. ODGOJITELJE 

Cilj: 

-      poticanje i doprinos razvoja odgojiteljskih kompetencija u radu s djecom, u 

suradnji s     

       roditeljima i odgojiteljima 

-     podrška i edukacija odgojitelja kod organizacije i realizacije individualnih 

konzultacija  

      s   roditeljima 

 

Programske aktivnosti:  

- suradnja s odgojiteljima djece koja su u tretmanu kako bi razumjeli djetetove 

potrebe 

- sugeriranje određenog načina rada s djecom s posebnim potrebama 

- obavještavanje o tijeku terapijskog postupka o napredovanju djeteta 

Strategije: 

- razgovori na individualnoj razini i razini odgojne skupine 

- savjetovanja 

- radni dogovori 

- pismene i usmene upute za rad s djecom 

- održavanje radionica za odgojitelje  

Nositelji: psiholog, odgojitelji, ostali članovi stručnog tima 

Vrijeme  realizacije: kontinuirano tijekom pedagoške godine 

 

 

4. RAVNATELJICA I STRUČNI TIM 

Programske aktivnosti:  

-     kontinuirana suradnja sa članovima stručnog tima i ravnateljicom s ciljem boljeg  

       razvoja interdisciplinarnog pristupa odgojno-obrazovnom procesu 

- suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima u ostvarenju Godišnjeg plana i 

programa rada psihologa  
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- individualno stručno usavršavanje s ciljem jačanja stručnih kompetencija 

- sudjelovanje u radu Odgojiteljskog vijeća 

- sugestije i pomoć u formiranju odgojnih skupina i rješavanju organizacijskih i 

drugih tekućih pitanja 

- sudjelovanje u radu Povjerenstva za upise DV Metković 

- vođenje zapisnika sa sjednica Povjerenstva za upise DV Metković 

- vođenje Matične knjige 

- izrada rasporeda  za održavanje sportskog programa i  izlazaka na vrtićko dvorište 

za odgojne skupine vrtićkog uzrasta 

- vođenje vrtićke knjižnice 

 

Nositelji: ravnatelj, psiholog, odgojitelji, ostali članovi stručnog tima 

Vrijeme realizacije: tijekom pedagoške godine i prema potrebi 

 

 

5. DRUŠTVENU SREDINU  

 

- suradnja s psiholozima iz RH i inozemstva 

- suradnja s Osnovnim školama na području Dubrovačko-neretvanske županije i RH 

- suradnja sa predškolskim ustanovama Dubrovačko-neretvanske županije i RH 

- suradnja sa CZSS Metković 

- suradnja za ZZJZ  

- suradnja sa stručnjacima izvan ustanove (liječnik specijalist, psiholog) 

- suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 

- suradnja s Hrvatskom psihološkom komorom 

- suradnja s različitim udrugama 

 

Načini suradnje: 

- savjetovanja 

- razmjena informacija 

- pisanje nalaza i mišljenja 

- sastanci  

- stručna literatura 



 43 

 

Nositelj: psiholog, vanjski suradnici 

Vrijeme realizacije: tijekom pedagoške godine, prema potrebi 

 

 

6. RAZVOJNU DJELATNOST  

 Aktivnosti: 

- priprema procesa za prijem novoupisane djece u jaslice/vrtić 

- sudjelovanje na edukacijama u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 

- sudjelovanje na edukacijama Hrvatske psihološke komore 

- sudjelovanje na edukacijama u organizaciji DV Metković 

- sudjelovanje na edukacijama u organizaciji CARNET-a 

- sudjelovanje na webinarima u organizaciji  Profil Klett 

- sudjelovanje u radu Županijskog aktiva stručnih suradnika psihologa OŠ i DV 

- praćenje stručne literature kontinuirano informatičko obrazovanje 

- kontinuirano informatičko obrazovanje 

- praćenje web portala za psihologe 

- praćenje web stranica MZO 

 

 

9.5. PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE 

 

OSNOVNA ZADAĆA: NJEGA I SKRB ZA PRAVILAN PSIHOFIZIČKI RAZVOJ 

DJECE 

Zdravstvena zaštita djece, njega i pravilna prehrana, te zdrav način života sastavni su dio 

cjelovitog razvoja djeteta te dugoročno postizanje globalnog cilja – zdravlja za sve. 

Osnovni zadaci u svrhu postizanja zadanih ciljeva su: 

1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

2. ZDRAVSTVENI ODGOJ 

3. PRAĆENJE I UNAPREĐENJE PREHRANE I PREHRAMBENIH NAVIKA 

DJECE 

4. NADZOR SANITARNO – HIGIJENSKIH UVJETA U DJEČJEM VRTIĆU 



 44 

 

o ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

Upoznavanje sa zdravstvenim i socijalnim statusom djece, uz praćenje (individualni 

razgovori s roditeljima) te unapređenje istog. 

Vršenje antropometrijskih mjerenja djece dva puta godišnje i analiza dobivenih podataka. 

Briga o higijeni i zdravlju zuba prema programu zaštite zuba, radionicama u predškolskim 

skupinama djece. 

Briga o osobnoj higijeni, higijeni ruku i tijela. 

Evidencija pobola djece i nadzor donošenja liječničkih potvrda nakon ozdravljenja i 

povratka u vrtić. 

Redovito pregledavanje vlasišta djece zbog moguće pedikuloze. 

Prilagođavanje dnevnog ritma u predškolskoj ustanovi i individualnim potrebama djece 

(prehrane, izmjena aktivnosti i odmora, boravak na svježem zraku). 

Provođenje dijela aktivnosti ovisit će o epidemiološkoj situaciji. 

 

Osiguranje općih i sigurnosnih uvjeta za boravak djece u predškolskoj ustanovi 

(mikroklimatski uvjeti, higijena prostora, organizacija prostora...), s posebnim naglaskom 

na ostvarivanje aktivnosti zaštite  i razvoja sposobnosti samozaštite  kod djece. 

Djelovanje na fizičkoj i psihičkoj sigurnosti djece sa Sigurnosno zaštitnim i preventivnim 

programom i Protokolom postupanja u rizičnim situacijama. 

Zadovoljavanje dječje potrebe za igrom i kretanjem u cilju pravilnog razvoja cjelokupne 

muskulature, tjelesnim aktivnostima na zatvorenom i otvorenom prostoru. 

Djelovanje na usvajanju i usavršavanju kulturno – higijenskih navika kod djece kroz brigu 

o sebi, te navika zdravog života u cjelini. 

Razvijanje senzibiliteta kod djece za suradničke i humane odnose, kroz brigu za druge, te 

podržavanje i ostvarivanje prava djeteta. 

 

o ZDRAVSTVENI ODGOJ 

Edukacija djece, roditelja i djelatnika. Poglavito na području zdravlja i stjecanja navika 

zdravog života, poznavanja i zadovoljavanja potreba djeteta. 

Suradnja sa Zavodom za Javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije  

Poticanje interesa i razvoj ekološke svijesti za očuvanje prirode. 
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Razvijanje pozitivnih i prihvatljivih stavova prema djeci s posebnim potrebama, naglasak 

na njihovo prihvaćanje i uključivanje u zajedničkim aktivnosti. 

 

o PRAĆENJE I UNAPREĐENJE PREHRANE I PREHRAMBENIH NAVIKA DJECE 

Primjena normativa po obrocima 

- poštivanje individualnih dječjih potreba pri konzumaciji obroka 

- razvoj kulture prehrane i zbrinjavanja otpadaka 

 

o NADZOR SANITARNO – HIGIJENSKIH UVJETA U DJEČJEM VRTIĆU 

- Primjena zakonskih akata o zaštiti na radu 

- Vođenje brige o periodičnim zdravstvenim pregledima djelatnika 

- Sanitarnim pregledima djelatnika 

- Upućivanje djelatnika na tečajeve prve pomoći 

- Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2x god. 

- Za vrijeme pandemije Covid- 19 izrada protokola protuepidemijskih mjera  prema 

preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, ZZJZ i nadzor provođenja istih 

- Nadzor nad svakodnevnim čišćenjem i dezinfekcijom svih prostora u kojima borave 

djeca, prema planu čišćenja i evidentiranje od strane pomoćnog osoblja 

- Nadzor nad pripremom  i distribucijom hrane, čuvanjem namirnica, čišćenjem i 

dezinfekcijom suđa, pribora, svih radnih površina i cjelokupnog prostora kuhinje 

- Redovita edukacija osoblja kuhinje o provođenju haccap sustava 

- Redovito provjetravanje prostora 

- Redovito mijenjanje dječje posteljine 

- Održavanje čistoće vrtića i okoliša 

-  Pranje i dezinfekcija igračaka i drugih rekvizita koje koriste djeca 

- Upućivanje bolesne djece liječniku 

Nositelj djelatnosti: zdravstvena voditeljica u suradnji s odgojiteljima, stručnim 

suradnicima, pomoćnim i tehničkim osobljem, roditeljima i vanjskim stručnjacima. 

Vrijeme ostvarenja : tijekom pedagoške godine 
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