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UVOD
DV „Ivančice“ Ivanec, L. Šabana 19, je odgojno – obrazovna ustanova, te na temelju čl. 21. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97) donosi Godišnji plan i program rada kojim se
utvrđuje sadržaj odgojno - obrazovnog rada, zdravstvena zaštita djece, higijena, prehrana i ostali
programi koji imaju za cilj njegu, odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi.
DV „Ivančice“ čine centralni vrtić u Ivancu i područno odjeljenje u Radovanu.
U pedagoškoj godini 2020./2021. sustavan rad na unaprjeđenju odgojno – obrazovnog rada usmjeren
je na promoviranje vrijednosti koja odražavaju temeljna načela odgoja i obrazovanja djece rane i
predškolske dobi.
Vrtić koji je odgojno – obrazovno okruženje u kojem dijete ima višestruke prilike ostvariti interakciju
s drugom djecom i odraslima, izuzetno njeguje vrijednosti kao što su humanizam, tolerancija,
odgovornost, identiteta, autonomija, znanje i kreativnost. Navedene vrijednosti ključne su odrednice
naše misije i vizije vrtića. Stoga je naš krajnji cilj kroz svakodnevne životne situacije, dnevne
aktivnosti i rutine stjecati kompetencije za cjeloživotno učenje djece i odraslih.
Vrijednost koja usmjerava naše odgojno-obrazovno djelovanje je kontinuirano promišljanje o važnosti
rane i predškolske dobi, te kako ono što dijete u toj dobi doživljava, iskusi i nauči ima značajnu ulogu
u njegovom razvoju, ali i životu općenito. Dječji vrtić treba biti mjesto u kojem će se svakom djetetu
omogućiti optimalan i cjelovit razvoj, zadovoljavanje potreba i prava. Budući da vrtić predstavlja
institucijski rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci, smatra ga se dopunom obiteljskom
odgoju, što nameće obvezu partnerskog odnosa s roditeljima i širom društvenom zajednicom.
Sukladno tome, osim redovitog cjelodnevnog programa, specifičnost našeg vrtića je raznovrsna
ponuda cjelodnevnih i kraćih programa.

Suradnička kultura u našem vrtiću ogleda se u osnaživanje osobnih i profesionalnih kompetencija
odgojitelja za primjereno i sustavno djelovanje, odgovornost u osobnom i timskom radu svih
uključenih u odgojno-obrazovni proces na dobrobit djeteta i cjelokupno ozračje vrtića, kvalitetna
suradnja na relaciji roditelji - vrtić, te prepoznatljivost i podrška nadležnih institucija i lokalne
zajednice.
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1. USTROJSTVO RADA
VIZIJA RAZVOJA DJEČJEG VRTIĆA: Nastavljamo promovirati kulturu vrtića skrbeći o cjelovitom
razvoju svakog djeteta. Primjenjujemo pristup koji se temelji na osobnim i razvojnim karakteristikama,
preferencijama i potrebama svakog djeteta. Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na
razvojno primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja
predškolskog odgoja, što znači pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina
koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu, poznavanju zakonitosti rasta i
razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad, poticanje partnerskog odnosa s
roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja - optimalnog razvoja djeteta,
poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece. Sukladno tome, primjenjujemo
standarde kvalitete: planiranje, praćenje i evaluacija skrbi za sigurnost i zaštitu zdravlja djece,
kreiranje okruženja, strategije podrške razvoju i učenju kroz igru, promatranje, praćenje djece u skladu
s ishodima razvoja i učenja, unaprjeđivanje komunikacijsko-interakcijskih odnosa, vještina kvalitetne
komunikacije u odgoju, individualizacija i diferencijacija, partnerstvo s obitelji i lokalnom zajednicom
kako bismo unaprijedili sve segmente življenja djece i odraslih u vrtiću.
Cilj je praćenje potreba korisnika i stvaranje optimalnih uvjeta za život i rad funkcionalnom
organizacijom rada, radnim vremenom vrtića i djelatnika, sigurnim i kvalitetnim okruženjem.
Ustrojstvo rada prilagođavamo unaprjeđivanju svih segmenata odgojno-obrazovnog rada s djecom,
osobito:

• tijekom prilagodbe
• sustavno unaprjeđivati optimalno zadovoljavanje potreba i prava djece
• sustavno unaprjeđivati poticanje razvoja svih kompetencija
• sustavno promišljanje i iznalaženje primjerenih načina rada u vrijeme ranojutarnjeg i
produljenog popodnevnog rada

• obogaćivanje programa rada za djecu s posebnim potrebama
Dječji vrtić Ivančice Ivanec predškolska je ustanova na području grada Ivanca koja djeluje na dvije
lokacije.
-

centralni objekt - Dječji vrtić Ivančice Ivanec

-

područno odjeljenje u Radovanu
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Prikaz 1. Djelatnost Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec

Djelatnost Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec obuhvaća:
a) 10 - satni program za djecu od 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu sukladno
Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece
b) Program predškolskog minimuma u trajanju od 250 sati godišnje
c) Dječja igraonica za djecu predškolske dobi - 2 skupine
d) Igraonicu ranog učenja stranog jezika – engleski jezik
e) Sportska igraonica1
f) Ritmičko - plesna igraonica2

Igraonica engleskog jezika ostvaruje se unutar redovitog 10 - satnog programa.
U popodnevnim satima održavati će se opća dječja igraonica.
Svi dodatni programi su verificirani od strane nadležnog Ministarstva.
1,2

*Zbog epidemiološke situacije u RH i preporuka HZJZ-a ove se pedagoške godine sportska i ritmičkoplesna igraonica neće održavati.
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Dječje igraonice ostvaruju se u prostorima vrtića, a obuhvaćaju i djecu koja nisu polaznici niti jednog
institucionalnog oblika odgoja i obrazovanja. U ostvarivanju ovih programa doprinosit ćemo
djetetovom razvoju, razvoju njegovih intelektualnih i tjelesnih sposobnosti, razvoju kreativnosti i
mašte, stjecanju novih spoznaja, razvoju komunikacije te emocionalnom i socijalnom sazrijevanju.
Djeca se ovdje slobodno igraju i rade, kreću, brinu o okolini, komuniciraju s prijateljima i odraslima
te stječu niz vještina u pet osnovnih područja rada.

1.1.

•

prilagodba

•

stvaralaštvo

•

tjelesni rast i očuvanje zdravlja

•

socijalno – emocionalni i društveno moralni razvoj

•

spoznajni razvoj

•

ekološki odgoj

10-satni primarni program

Primarni program temelji se na Programskom usmjerenju, a posebnu pažnju pridajemo brizi za
zdravlje djece i njihov tjelesni razvoj, poticanju samostalnosti te uvažavanje potreba djece i roditelja.
Planirani kurikulum bazira se na kvalitetno postavljenoj mikroorganizaciji rada od samog dnevnog
prijema djece pa sve do nastojanja da se dnevni odmor djece temelji na njihovim stvarnim potrebama.
Rad u skupinama temelji se na planiranim aktivnostima od strane odgajatelja, aktivnostima koja djeca
samostalno odaberu, a omogućen im je i samostalni izbor različitih materijalnih poticaja. Često je to
neoblikovan materijal kojim djeca postižu zavidnu razinu kreativnosti.
Same skupine organizirane su u interesne kutiće koje se tokom godine mijenjaju prema interesima
djece. „Odgoj za očuvanje prirode“ je temeljna odrednica prilikom planiranja odgojno – obrazovnog
procesa.
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Podaci o djeci i skupinama za centralni objekt u Ivancu i područno odjeljenje u Radovanu
a) organizacija rada u primarnom programu u Dječjem vrtiću Ivančice u Ivancu
ODGOJNA
SKUPINA

UZRAST

„LAVIĆI“

12 – 24 mjeseci

13

„ŽABICE“

12 – 36 mjeseci

17

IMENA ODGOJITELJA
BROJ DJECE
Mirjana Milec
Janja Tušek
Vera Posavec
Lea Canjuga
Vesna Marković

„JEŽIĆI“

2 – 3 godine

19

„PUŽIĆI“

3 – 4 godina

24

Kristina Gašparić
Dubravka Fištrek
Maja Habek Strugar

„SOVICE“

4 – 5 godine

Andreja Canjuga Šantalab
24
Marija Njegovec
Suzana Divjak

„JAGODICE“

4 - 5 godina

21

Vesna Henezi - bolovanje
Nikolina Bujanić

„TOČKICE“

u 6. godini života

Marina Lančić
24
Karlo Strugar

„TRATINČICE“

3 - 5 godina života

Ljiljanka Buder
23
Maja Strugar

„ZVJEZDICE“

6 - 7 godina života

Ksenija Putar Mesec
21

Vesna Međeral
Danijela Hudoletnjak

„LEPTIRIĆI“

5- 6 godina života

16

Dragana Herceg Žutki
Josipa Frelih, pomoćnik djeci s
TUR

„KOCKICE“
UKUPNO:

5 - 7 godina života

Marijana Videc
19
Danijela Kranjac

11 skupina

221

5

24

b) organizacija rada u primarnom programu područnog odjeljenja u Radovanu
ODGOJNA
SKUPINA

UZRAST

BROJ DJECE

„Pačići“

od 2 do 7 godine

22

„Mravići“

od 2 do 7 godine

25

IMENA ODGOJITELJA
Martina Pilinger
Marija Gužvinec
Bosiljka Poplatnik
Silvija Belcar

UKUPNO:

2 mješovite skupine

47

4 odgajatelja

1.2. Igraonice
a) opća dječja igraonica
Organizacija opće dječje igraonice provoditi će se kao kraći program u poslijepodnevnim
satima dva puta na tjedan po 2,5 sata, za stariju dobnu skupinu djece i za mlađu. Djeca obuhvaćena
ovim programom nisu redoviti polaznici primarnog programa.
Realizacija programa započet će 15. rujna 2020. godine.
Program igraonica ostvarivat će se tijekom 8 mjeseci, uvažavajući potrebe obitelji za godišnjim
odmorom.
Kraći program igraonice provoditi ćemo u centralnom objektu korištenjem prostora soba
dnevnog boravka, garderobnog, sanitarnog i vanjskog prostora.
Igraonice će i ove godine biti realizirane u PŠ Salinovec i PŠ Margečan.
Prostorije u kojima će se odvijati ovaj kraći program namjenski su uređene i opremljene
odgovarajućom didaktom.
Financiranje programa vršiti će se sukladno članku 48. Zakonu o predškolskom odgoju i
naobrazbi, prodajom usluga korisnicima.
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b) igraonica na engleskom jeziku
Program igraonice ranog učenja stranog jezika provoditi će se tijekom cijele pedagoške
godine unutar primarnog programa pod stručnim vodstvom odgojitelja koji je stručno osposobljeni za
provedbu takve vrste programa.
Marija Njegovec i Lea Canjuga, odgajateljice predškolske djece s potrebnim znanjima iz
poučavanja engleskog jezika djece predškolske dobi, ujedno rade kao odgajateljice u primarnom
programu, u skupinama „Sovice“ i „Žabice“.
Programom će biti obuhvaćena djeca u petoj i šestoj godini života.
Također, engleska će se igraonica realizirati u PO Radovan pod stručnim vodstvom Martine
Pilinger, odgojiteljice predškolske djece koja je stručno osposobljena za vođenje programa engleske
igraonice.

1.3. Program predškole
Poštujući odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe iz 2008. godine
članak 18., te Pravilnik o radu predškole koji govori o ustroju predškole, sukladno s njim organizirali
smo i njezin rad.
Naime, program predškole traje 250 sati odnosno 150 (ovisno o broju polaznika) i potrebno ga
je provoditi u kontinuitetu, a početak ostvarivanja programa je 15. rujna 2020.
Organiziramo ga za djecu u godini prije polaska u školu za područje grada Ivanca te okolnih
mjesta (Salinovec, Margečan, Gačice, Kuljevčica, Prigorec i Radovan). Na taj način želimo djeci iz
malih seoskih sredina dati mogućnost da provode vrijeme u organiziranim oblicima predškolskog
odgoja te na taj način utječemo na socijalizaciju i pripremu za polazak u školu.
U predškoli dijete ima prigodu :
1. družiti se i igrati s vršnjacima
2. steći iskustvo o životu i radu izvan obitelji
3. nešto novo spoznati i naučiti o svijetu, sebi i drugima
4. osamostaljivati se u igri i razgovoru s djecom i odraslima
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Organizacija rada u programu predškole
MJESTO RADA

BROJ
SKUPINA

BROJ
DJECE

IVANEC

20

KULJEVČICA

1

VRIJEME
TRAJANJA

15.09. 2020 - 28.05
2021.

IVANA JAGETIĆ

(250 sati)

PRIGOREC

SALINOVEC

IMENA ODGOJITELJA

1

11

15.09.2020.28.05.2021.

IVANA JAGETIĆ

(250 sati)

MARGEČAN

1

4

15.9.2020.28.05.2021.
(250 sati)

2
RADOVAN

5

15.9.2020.28.05.2021.

IVANA JAGETIĆ

IVANA JAGETIĆ

(250 sati)
UKUPNO

5

40

250 sati

1 odgojiteljica

Program predškole za djecu u godini prije polaska u školu realizirat će 1 odgojiteljica
predškolske djece s položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme.
Predškola u Gačicama radne godine 2020./21. neće se održati jer je samo jedno dijete koje će biti
uključeno u program predškole u Margrčanu.
Tjedna satnica odgojitelja u programu predškole

VRSTA POSLA

BROJ SATI

NEPOSREDNI RAD

27 sati 30 min

STRUČNO USAVRŠAVANJE

1 sat 30 min

PRIPREMA, PLANIRANJE I VALORIZACIJA

6 sati 30 min

SURADNJA S RODITELJIMA

1 sat

OSTALI POSLOVI

1 sat

PAUZA

2,30 sat

UKUPNO

40 sati
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VRIJEDNOSNA DIMENZIJA
CILJ: Unaprjeđivanje suradničke kulture kroz zajedničko promišljanje i planiranje, te zajedničku
interpretaciju i razumijevanje odgojno-obrazovnog procesa. Ključni elementi profesionalne
povezanosti i suradnje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa su:
•

snažna povezanost, međusobna ovisnost, akcija i zajednička odgovornost za svu djecu, prostor
i cjelokupan odgojno-obrazovni proces u ustanovi

•

zajednički doprinos i angažiranost u procesu unaprjeđivanja odgojno-obrazovne prakse i
kurikuluma

•

spremnost na sudjelovanje u procesu promjena i pomoć u problemskim situacijama

•

spremnost na davanje informacije suradnicima i primanje povratne informacije od njih

STRATEGIJE DJELOVANJA:
CILJ: Unaprjeđivanje kulturalnih uvjeta u vrtiću:
•

otvorenost prema promjenama

•

povjerenje, međusobno poštovanje

•

zajedničko rješavanje problema

•

dvosmjerna, recipročna i uvažavajuća komunikacija među svi sudionicima procesa

SOCIJALNA DIMENZIJA
CILJEVI:
➢ Kreirati optimalne socijalne uvjete za življenje djece i odraslih u vrtićkom okruženju.
➢ Poticati daljnje razvijanje suradničke kulture u vrtiću.

STRATEGIJE DJELOVANJA:
•

Unaprjeđivanje timskog rada svih djelatnika vrtića

•

Međusobno uvažavanje svih sudionika procesa koji sudjeluju u realizaciji Godišnjeg plana i
programa rada

•

Upućivanje svih djelatnika na osobnu odgovornost za kvalitetnu provedbu radnih zadaća za
koje su neposredno odgovorni
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•

Delegiranje poslova s ciljem provođenja zadaća iz Godišnjeg plana i programa rada uz
međusobno uvažavanje različitosti i osobnih potencijala

•

Unaprjeđivati partnerske odnose vrtića i roditelja kroz pružanje podrške i pomoći roditeljima u
razumijevanju djetetovog razvoja i odgoja i podržavanjem u stvaranju okruženja koje potiče
razvoj i učenje djece

•

Aktivnim sudjelovanjem svi stručnih djelatnika u izradi Godišnjeg plana i programa djelovat
ćemo na individualnu odgovornost za provedbu i kvalitetniju primjenu svih zadaća u odgojnoobrazovnoj praksi

•

Pravodobnost i kvaliteta provedbe dogovorenih zadaća

•

Kvalitetniji uvid u uspješnost realizacije svih postavljenih zadaća iz Godišnjeg plana i
programa

PREDRADNJE ZA DOBRO USTROJSTVO RADA NA RAZINI SKUPINA
STRATEGIJE DJELOVANJA
Ispitati potrebe roditelja o potrebi boravka djeteta u vrtiću
Obraditi ankete i dogovoriti ustroj radnog vremena s odgojiteljicama i

NOSITELJ
Odgojitelj
Stručni tim, ravnatelj

tehničkim osobljem, te pratiti realizaciju
Pratiti proces prilagodbe nove i readaptacija stare djece, poduzimati

Stručni tim,

odgovarajuće mjere za unaprjeđivanje kvalitete

odgojitelji

Pratiti kvalitetu ranojutarnjeg i kasnopopodnevnog rada, te predlagati kako

Stručni tim,

kadrovske tako i vremenske promjene

odgojitelji, voditelji

Pratiti prisutnost djece u skupinama (dnevno, tjedno, mjesečno) u vrijeme Odgojitelji,
pred blagdane i ljetnih mjeseci u cilju optimalne organizacije rada u

SRS,

voditelji

navedenom periodu
Računovodstvo,

Pratiti upis i ispis djece tijekom cijele godine

odgojitelji, ravnatelj
Pratiti rad skupina gdje su upisana djeca s posebnim potrebama

Stručni tim,
odgojitelji

Uključivati roditelje i redovito ih informirati o aktualnostima u vrtiću

Odgojitelji,
stručni
tim, roditelji

Upoznavanje lokalne zajednice sa svim aktualnostima u radu vrtića
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Ravnatelj

PODRUČJE RADA
ZADAĆA

AKTIVNOSTI

METODE

Osigurati ustrojstvene Snimanje stanja upisanosti po skupinama

Analiza

uvjete za provedbu Analizirati opseg i specifičnosti iz dokumentacije
perioda prilagodbe novoupisane djece po skupinama
prema načelu
individualizacije i
diferencijacije

Analiza

Organizirati razgovore i promišljanje najoptimalnijih
ustrojstvenih uvjeta za svaku skupinu i svako dijete:
•

osobito za djecu u prilagodbi

•

djecu s teškoćom u razvoju

•

djeca s posebnim potrebama

Rasprava
Diskusija

Utvrditi kriterije praćenja
Donijeti prijedlog ustrojstva rada u periodu prilagodbe
Ustrojiti provedbu dogovora petkom o ustrojstvu rada za

Dogovor

tjedni period

Brifing

Planirati sate za povećan zajednički neposredni rad

Analiza,

odgojitelja u Godišnjem planu
Pratiti

provedbu

neposrednog

planiranje
rada

odgojitelja Procjenjivanje

(prilagodba)
Promišljati kriterije za organizaciju rada tijekom procesa Radni sastanci,
prilagodbe (organizirati radne sastanke i individualne individualni
razgovore)

razgovor

Praćenje ostvarivanja sati rada (satnica)

Analiza

Aktivnosti će se provoditi kao sastavni dio kurikuluma
•

Osigurati

snimanja stanja i analiza iskorištenosti prostora

analiza

ustrojstvene uvjete
•

promišljanje korištenja svih vanjskih prostora
vrtića

za podizanje
•

organiziranje boravka na zraku

•

snimanje stanja i analiziranje zadovoljavanja

kvalitete boravka na
zraku

i

Promatranje i

poticanja
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Praćenje

motoričkih
kompetencija djece

ciljanih potreba
•

analiziranje uloge stručnih i pomoćno-tehničkih
djelatnika

•

utvrđivanje zadaće i ustrojiti provedbu prema

dogovorenim kriterijima
•

praćenje provedbe

Analiza
Vrjednovanje

Izraditi anketu za snimanje potreba roditelja o periodu
boravka djeteta u vrtiću
Organizirati

Anketirati roditelje o istom

Anketiranje

organizacijske uvjete
za period smanjenog Analizirati podatke i izraditi prijedlog ustrojstva radna
broja djece
•
•

Radni

skupine

dogovori

dnevna

Izraditi tabele neposrednog i ostalog rada odgojitelja

Planiranje

dežurstva

usklađene sa Zakonom (40-satno radno vrijeme)

dnevni

Organizirati sastanke s odgojiteljima radi razgovora o

početak

kriterijima praćenja organizacije rada

Rasprava,
analiza

neposrednog Upoznati odgojitelje s planiranom strukturom sati
•

rada

neposrednog rada i načinom realizacije

dnevni

Izvršiti izbor odgojitelja radi izrade plan dežurstava

Rasprava
analiza
Rasprava,

završetak

biranje

neposrednog Praćenje stanja ostvarivanja sati rada odgojitelja
rada s djecom Analiza stanja i praćenje individualizacije

Analiza
i

Analiza

diferencijacije organizacije rada
Brifing dogovori

Brifing
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Izraditi anketu za snimanje potreba roditelja o periodu
boravka djeteta u vrtiću
Organizirati

Anketirati roditelje o istom

Anketiranje

organizacijske uvjete
za period smanjenog

Analizirati podatke i izraditi prijedlog ustrojstva radna Radni

broja djece
•

•

skupine

dogovori

dežurstva

Izraditi tabele neposrednog i ostalog rada odgojitelja

Planiranje

dnevni

usklađene sa Zakonom (40-satno radno vrijeme)

početak

Organizirati sastanke s odgojiteljima radi razgovora o Rasprava,

dnevna

neposrednog
rada
•

dnevni
završetak
neposrednog

kriterijima praćenja organizacije rada

analiza

Upoznati odgojitelje s planiranom strukturom sati

Rasprava

neposrednog rada i načinom realizacije

analiza

Izvršiti izbor odgojitelja radi izrade plan dežurstava

Rasprava,

rada s djecom
biranje
Praćenje stanja ostvarivanja sati rada odgojitelja
Analiza

stanja

i

praćenje

individualizacije

Analiza
i Analiza

diferencijacije organizacije rada
Brifing dogovori

Brifing

Snimiti stanje potreba roditelja za boravkom djeteta u

Anketiranje i

vrtiću
intervjuiranje
Ljetni period i
periodi

s

Analiza potreba po skupinama
bitno

smanjenim brojem
djece

Analiza

Radni sastanci sa ST i odgojiteljima radi utvrđivanja
pedagoško- psiholoških kriterija za organizaciju rada

Pravovremeno obavješćivanje roditelja o organizaciji

13

Rasprava

rada
Obilježavanje skupina
Aktivnosti pravovremenog upoznavanja djece i
odgojitelja koji se u skupini mijenjaju

Radni sastanci s odgojiteljima radi vježbanja načina Timski rad
svog
predstavljanja i upoznavanja s djecom
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Godišnja struktura sati rada odgojitelja/ica za pedagošku godinu 2020./2021.

MJESEC

BROJ
DANA

SUBOTE

NEDJELJE

PRAZNICI

RADNI
DANI

NEPOSREDNI
RAD/SATI

OSTALI
POSLOVI
/ SATI

STANKA
/
SATI

UKUPNO
SATI
RADA

09/2020.

30

4

4

0

22

121

44

11

176

10/2020.

31

5

4

0

22

121

44

11

176

11/2020.

30

4

5

1

20

110

40

10

160

12/2020.

31

4

4

1

22

121

44

11

176

01/2021.

31

5

5

2

19

104,5

38

9,5

152

02/2021.

28

4

4

0

20

110

40

10

160

03/2021.

31

4

4

0

23

126,5

46

11,5

184

04/2021.

30

4

4

1

21

115,5

42

10,5

168

05/2021.

31

5

5

0

21

115,5

42

10,5

168

06/2021.

30

4

4

2

20

110

40

10

160

07/2021.

31

5

4

0

22

121

44

11

176

08/2021.

31

4

5

1

21

115,5

42

10,5

168

UKUPNO

365

52

53

8

253

1270,5

506

126,5

2024
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2. NOSITELJI PROGRAMA
a) Odgojno obrazovni i ostali djelatnici u primarnom 10 - satnom programu po objektima
Za potrebe provođenja primarnog 10-satnog programa zaposleno je 22 odgojitelja, psiholog – stručni
suradnik i zdravstvena voditeljica. U područnom odjeljenju Radovan zaposlena su 4 odgojitelja.
Od ukupno 27 odgojitelja, 25 ih je u stalnom radnom odnosu, a odgajateljice Ivana Jagetić i
Dragana Herceg Žutki potpisale su ugovor o radu na određeno vrijeme. Dragana Herceg Žutki
zamjena je za Vesnu Henezi koja je već duže vrijeme na bolovanju.
NAZIV OBJEKTA

REDNI
BROJ

IME I PREZIME

STRUČNA SPREMA

GODINA STAŽA

Odgojno obrazovni djelatnici

Dječji vrtić
„Ivančice“ Ivanec
-centralni vrtić

1.

Marija Njegovec

VŠS odgojitelj

6

2.

Danijela Kranjac

VŠS odgojitelj

12

3.

Vesna Marković

VŠS odgojitelj

35

4.

Janja Tušek

VŠS odgojitelj

5

5.

Marijana Videc

VŠS odgojitelj

43

6.

Vesna Henezi

VŠS odgojitelj

38

7.

Vera Posavec

VŠS odgojitelj

41

8.

Vesna Međeral

VŠS odgojitelj

29

9.

Suzana Divjak

VŠS odgojitelj

30

10.

Ljiljanka Buder

VŠS odgojitelj

41

11.

Dubravka Fištrek

VŠS odgojitelj

35

12.

Marina Lančić

VŠS odgojitelj

17

13.

Maja Habek Strugar

VŠS odgajatelj

10

14.

Kristina Gašparić

VŠS odgojitelj

17

15.

Maja Strugar

VŠS odgajatelj

12

16.

Mirjana Milec

VŠS odgajatelj

9

17.

Ksenija Putar Mesec

VŠS odgojitelj

19

18.

Andreja Canjuga Šantalab

VŠS odgajatelj

9

19.

Danijela Hudoletnjak

VŠS odgajatelj

19

20

Nikolina Bujanić

VŠS odgajatelj

10

21.

Lea Canjuga

VŠS odgojitelj

2

22.

Dragana Herceg Žutki

VŠS odgojitelj

16

23.

Karlo Strugar

VŠS odgojitelj

8

16

Područno odjeljenje
Radovan

Program predškole i
igraonice

24.

Bosiljka Poplatnik

VŠS odgojitelj

32

25.

Marija Gužvinec

VŠS odgojitelj

26

26.

Martina Pilinger

VŠS odgojitelj

9

27.

Silvija Belcar

VŠS odgojitelj

4

28.

Ivana Jagetić

VŠS odgojitelj

8

29.

Andreja Vincek

VSS magistra psihologije

3

30.

Martina Kušteljega

Stručni suradnici

Pomoćnik djetetu s
teškoćama u razvoju

31.

VŠS stručna
prvostupnica
sestrinstva

Josipa Frelih

3

SSS

0

Tehničko osoblje: - Djelatnici na obavljanju pripreme obroka

-vrtić Ivanec

-vrtić Radovan

stručna sprema

godine
staža

radno vrijeme

32.

Mihaela Jagetić

SSS

20

6,00-14,00

33.

Nevenka Špac

SSS

29

6,00-14,00

34.

Božica Grđan

NKV

39

6,00-14,00

KV

38

6,30 - 14,30

Snježana Hrg

SSS

24

14,00-22,00

Valentina Habulan

KV

23

-Djelatnik na poslovima domara i kućnog majstora
-vrtić Ivanec

35.

Vlado Šestanj Perić
-Djelatnici na poslovima čišćenja

36.

13.00 – 21,00

37.

6,00-14,00

13.00 – 21,00
38.

Zdenka Novak

SSS

24
6,00-14,00

-Djelatnici na administrativno-financijskim poslovima

-vrtić Ivanec

39.

Milena Golubić- ravnatelj

VŠS

35

7,00-15,00

40.

Renata Željezić

VSS

7

7,00-15,00

41.

Vrbanec Stjepan - tajnik

SSS

37

8,00 -12,00

17

Tjedna satnica odgojitelja u centralnom objektu i u područnom odjeljenju u Radovanu
POSLOVI I ZADAĆE

SATI TJEDNO
PETODNEVNI RADNI
TJEDAN

Odnosi se na mjesece:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,11,12

1. NEPOSREDNI RAD

27 sati 30 min

2. PRIPREME I PLANIRANJE

6 sati 30 min

3. OV (odgojiteljsko vijeće)

30 min

4. ISU (individualno stručno usavršavanje)

30 min

5. Rad u timovima

1 sat

5. SSR (suradnja sa roditeljima)

1 sat 30 min

6. PAUZA

2 sata 30 min

b) Tehničko osoblje
➢ Djelatnici na obavljanju pripreme obroka:
Božica Grđan radi u Područnom odjeljenju u Radovanu na poslovima pripremanja obroka ½ i
poslovima čišćenja ½ vremena.
Tjedna obaveza kuharice je 40 sati, a radno vrijeme je od 6,00-14,00sati.

➢ Djelatnik na poslovima domara i kućnog majstora:
Tjedna obaveza domara je 40 sati, a preraspodjelom radnog vremena po potrebi. U zimskom
periodu vrši kontrolu rada sistema grijanja nedjeljom u večernjim satima.

➢ Djelatnici na poslovima čišćenja:
Tjedna obaveza spremačice je 40 sati, a radno vrijeme je od 14.00-22.00 sata, odnosno od 6.0014.00 sati.

➢ Djelatnici na administrativno-financijskim poslovima:
Tjedna obaveza administrativno-financijskih djelatnika je 40 sati, a radno vrijeme ravnatelja,
voditelja računovodstva i tajnika je od 7.00-15.00 sati.
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2.1.

Radno vrijeme vrtića po objektima

Radno vrijeme vrtića ovisi o potrebama roditelja i djece te će svakodnevno biti otvoren od 5.30
do 16.30 sati, a u Radovanu od 6.00 do 16.00 sati.
Djelatnost Vrtića obavlja se u petodnevnom radnom tjednu.
Odgojno obrazovni rad se u pravilu provodi od 6.30 do 15.30 sati od kada su djeca
u svojim skupinama sa odgojiteljima.

Jutarnje dežurstvo je od 5.30 do 6.30 sati.
Poslijepodnevno dežurstvo je od 15.30 do 16.30 sati.

Radno vrijeme
➢ Ravnatelja – 7.00- 15.00,
➢ stručnih suradnika:
o Psiholog – 7.00-14.00
o Med. sestra – 7.30 – 14.30
➢ administrativni djelatnici – 7.00 -15.00
Rad ostalih djelatnika, spremačica, domara, kuharica prema rasporedu proteže se od 6.00 do
22.00 sati, kada završava radno vrijeme poslijepodnevne smjene spremačica.

Tablica 1. Radno vrijeme i dežurstva u vrtiću
NAZIV
OBJEKTA

Dječji vrtić
Ivančice Ivanec

RADNO
VRIJEME

05.30-16.30

DEŽURNA
SKUPINA

DOBNA
SKUPINA

VRIJEME DEŽURSTVA

„Žabice“

1-4 godine života

primanje 5.30-6.30

„Leptirići"

4-7 godine života

primanje 5.30-6.30
otpuštanje 15.30-16.30

PO Radovan

6.00 -16.00

„Mravići“

2 – 7 godina

primanje 6.00 – 8.00
otpuštanje 14.00 -16.00

Vrijeme trajanja poslijepodnevnog dežurstva mijenjati će se tijekom godine prema
potrebama roditelja.
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3. ZADUŽENJA I SADRŽAJ RADA ODGOJITELJA
Organizacija rada odgojitelja određena je s ciljem kvalitetnog izvršenja programa kako slijedi:
-

izrađuje i vodi pedagošku dokumentaciju (pripreme, izvješća, realizaciju, imenik, individualni
portfolio djece, grupni portfolio skupine)

-

sudjeluje u izradi i ostvarivanju izvedbenog odgojno-obrazovnog programa i prati njegovu
realizaciju

-

osigurava potrebne uvjete za rad u odgojnoj skupini

-

brine o didaktičkim i drugim sredstvima neophodnim za rad s djecom, te o njihovoj ispravnosti

-

brine o prostoru u kojem borave djeca, te ga pedagoški, estetski osmišljava i stvara higijensko
zdravstvene uvjete za igru

-

sudjeluje u sastavljanju jelovnika

-

surađuje s roditeljima

-

sudjeluje u radu stručnih tijela vrtića, prati literaturu, te nove spoznaje s područja predškolskog
odgoja primjenjuje u grupi ih prezentira na Vijećima odgojitelja

-

sudjeluje u osmišljavanju programa rada tima u koji je uključen

-

stručno se usavršava sudjelovanjem na seminarima u organizaciji Agencije ili samog vrtića

I ove godine stvarat ćemo okruženje poticajno za dijete u kojem će svako dijete moći učiti i
baviti se aktivnostima prema svojim potrebama i interesima. Stvorit ćemo bogato i poticajno
okruženje u kojem će dijete aktivno sudjelovati i baviti se aktivnostima koja su u skladu s
njegovim razvojnim potrebama. DIJETE UČI ČINEĆI te mu okruženje vrtića treba pružiti priliku
za raznovrsna učenja.
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4. MATERIJALNI UVJETI
Cilj: stvaranje sigurnih i optimalnih prostornih i materijalnih uvjeta kreirajući poticajno okruženje za
razvoj svih kompetencija djece.
Bitne zadaće:
•

praćenje i procjenjivanje primjerenosti materijalno - tehničkih uvjeta

•

individualizirati proces nabavke materijalnih sredstava i opreme

•

održavanje i obnavljanje kroz ciljane nabavke prema prioritetu kriterija sigurnosti djeteta u
unutarnjem i vanjskom prostoru

•

obogaćivanje postojećeg prostora za provedbu planiranih projekata i ostvarivanje bitnih zadaća

STRATEGIJ
E
DJELOVANJ
A

ZADAĆE

Donošenje kriterija za
Praćenje

i

AKTIVNOSTI

Timski rad

NOSITELJI

VRIJEME
PROVEDBE

ST,

11. mj. 2020.

procjenu materijalno-

odgojitelji i

procjenjivanje

tehničkih uvjeta za

pom. tehničko

primjerenosti

provedbu programa u

materijalno-

vrtiću i u skupini

tehničkih uvjeta

osoblje

Izrada instrumenata praćenja

Ravnatelj, ST

10., 11.
mj. 2020.

Snimanje stanja

Snimanje i

Spremačice

tijekom

materijalno- tehničke

praćenje u

Domari

godine

opremljenosti

skupinama i

Ravnatelj,

9.-10. mj.

ST,

2020.

pom. Tehničkim
službama
(praonica,
kuhinja)
Utvrđivanje potreba

Praćenje, uvidi

(uvjeta) za provedbu
Godišnjeg plana i

odgojitelji

programa rada
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Izrada godišnjeg plana

Planiranje,

Upravno

11.-12. mj.

nabavke

timski rad

vijeće

2020.

Analiza

Ravnatelj,

12. mj.2020.

analizu ostvarivanja

ST, tehničko

2.,4.,7-8. mj.

plana nabave

osoblje,

2021.

4 puta godišnje raditi

Odgojitelji
Dopisi i zahtjevi Gradu za

Dopisi,

ostvarivanjem materijalno-

tabele,

tehničkih uvjeta

Ravnatelj

Tijekom
godine

Zahtjevi

Praćenje tržišta i inovacija

Uvid u tiskani

Ravnatelj,

Tijekom

radi

materijal

dobavljači

godine

Radni dogovori,

ST,

11. mj. 2020.

nabavke kvalitetnije opreme
S odgojiteljima i ST stvarati
kriterije procjenjivanja i
Individualizacija
procesa
nabavke
materijalnih
sredstava i opreme

odgojitelji

potreba za odgojnu skupinu,
projekte unaprjeđivanja
odgojnoobrazovnog rada i projekte
timova
Obrazac za potrebe skupine

Izrada obrazaca

Odgojitelji,

11.-12. mj.

Djeca

2020.

Informiranje i educiranje

Rad na uvidu

Ravnatelj,

Tijekom

odgojitelja o ponudi

u Kataloge

Pedagog,

godine

materijala i opreme

Odgojitelj,
Dobavljači

Izrada plana nabavke za

Planiranje

skupinu ili projekt

Odgojitelj,

10. - 12. mj.

Djeca

2020.

Jačati osobnu odgovornost

Uvid u

Ravnatelj

10.- 12. mj.

prema čuvanju imovine i

odgojnim

Str. Djelatnici

2020.

sredstava

skupinama

Odgojitelji
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INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA
S ciljem održavanja što optimalnijih uvjeta za boravak djece u vrtiću, u ovoj pedagoškoj godini planira
se dogradnja za četiri odgojne – obrazovne skupine za djecu jasličke dobi u centralnom objektu u
Ivancu.
Zbog većeg broja zahtjeva roditelja u novu pedagošku godinu,vrtić je u suradnji sa osnivačem
prenamjenio prostor sportske dvorane u odgojnu skupinu u ovom prijelaznom razdoblju ,dok se vrtić
ne dogradi,a sve sa ciljem da se roditeljima omogući smještaj djece u ustanovu.
Za otvaranje jedne skupine,na temelju odredbe članka 11.stavak 2.Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju(Narodne novine,broj 10/97.,107/07.,94/13. i 98/19.) i članka 96.stavak 1. Zakona o
općem upravnom postupku (NN,broj 47/09), Upravni odjel za prosvjetu,kulturu i sport Varaždinske
županije donio je rješenje za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima u
postojećim prostorima matičnog objekta za jednu skupinu djece predškolske dobi u trajanju do deset
sati dnevno.

1. INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA
•

sanacija 2 sanitarna čvora starog dijela vrtića u Ivancu

•

brušenje i lakiranje parketa u jednoj skupini u Ivancu i u Radovanu

•

prenamjena prostora dvorane u odgojnu skupinu pregradnim zidovima

2. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
•

nabava klima uređaja za dvije odgojne skupine u Ivancu

3. NABAVKA OPREME
•

kontinuirana nabavka posuđa za serviranje hrane

•

nabava i zamjena dotrajalih tepiha u odgojnim skupinama

•

nabava namještaja za sobe dnevnog boravka ( kutići za igru primjereni djeci jasličke
dobi )

•

igrala za vanjski prostor(tobogan za djecu jasličke dobi

4. RADNA OBUĆA I ODJEĆA ZA ODGOJITELJE I TEHNIČKO OSOBLJE
•

nabava radne obuće i odjeće

5. DIDAKTA I POTROŠNI MATERIJAL
•

nabava potrošnog materijala za potrebe skupina prema iskazanim potrebama
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•

nabava uredskog potrošnog materijala

•

nabava didakte za posebne programe

•

nabava stručne literature i slikovnica za djecu

5. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
U pedagoškoj godini 2020./2021. sustavan rad na unaprjeđivanju odgojno-obrazovnog rada
usmjeren je na promoviranje vrijednosti koje odražavaju temeljna načela odgoja i obrazovanja djece
rane i predškolske dobi. U vrtiću koji je odgojno-obrazovno okruženje u kojem dijete ima višestruke
prilike ostvarivati interakcije s drugom djecom i odraslima, važno je njegovati vrijednosti kao što su
humanizam, tolerancija, odgovornost, identitet, autonomija, znanje i kreativnost. Navedene vrijednosti
ključne su odrednice naše misije i vizije vrtića. Stoga je naš krajnji cilj kroz svakodnevne životne
situacije, dnevne aktivnosti i rutine stjecati kompetencije za cjeloživotno učenje djece i odraslih.
Elementi programa polaze iz Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece i
Deklaracije o pravima djeteta te iz toga proizlaze bitne zadaće koje djeluju na različita područja
razvoja:
➢ prilagodba,
➢ emocionalni razvoj djeteta sa elementima kreativnog izražavanja i stvaranja
➢ tjelesni razvoj s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja
➢ socijalni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja
➢ spoznajni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja
➢ govorni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja
➢ eko - odgoj

Odmor je neophodna životna potreba svakog čovjeka te je od velike važnosti brinuti se
o načinu zadovoljenja te potrebe.
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Svake godine provodimo anketu o dnevnom odmoru djece u petoj godini života.
Prema rezultatima ankete osigurali smo materijalno – organizacijske uvjete kako bismo zadovoljili
individualne potrebe svakog djeteta za spavanjem.
U našem vrtiću nastojimo zadovoljiti potrebu djeteta za kretanjem i poticati dijete na tjelesne
aktivnosti. Djeca svakodnevno borave na vanjskom prostoru gdje su im ponuđeni različiti poticaji za
tjelesne aktivnosti. Starija jaslička skupina boravi na novo ograđenom dijelu dvorišta, a mlađa jaslička
– na terasi!
Odgojno - obrazovni rad kontinuirano planiramo obogaćivati različitim sadržajima i programima
za djecu prema dobnim karakteristikama. Tematski izleti događat će se prema dinamici ostvarivanja
odgojno-obrazovnog rada u skupinama te ćemo izlete i posjete organizirati prema interesima djece.
Vrtićke programe planiramo obogatiti umjetničkim sadržajima unutar vrtića nudeći predstave
edukativno-zabavnog karaktera s kvalitetnim i interesantnim sadržajima.
U novonastalim uvjetima članovi obitelji nažalost, sve manje vremena provode zajedno, pa je
obitelj sve manje središte života njezinih članova. Istovremeno, od odgojno-obrazovnih ustanova se
očekuje veći odgojni angažman i preuzimanje nekih obiteljskih funkcija.
Kroz projekt „Mogućnosti korištenja elemenata tradicijske kulture“ u radu s djecom rane i
predškolske dobi pokušat ćemo što više uključiti obitelj u odgojno-obrazovni rad vrtića, a sukladno
epidemiološkim mjerama. Budući da smo eko – vrtić, sadržaji vezani uz našu planinu, bit će samo
nastavak odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj.

5.1. Prilagodba
Polazak djeteta u vrtić velika je promjena za cjelokupnu obitelj. Ta promjena izaziva napetost i
tjeskobu koju roditelji nesvjesno prenose na dijete.
Djetetovo prihvaćanje vrtića u velikoj mjeri ovisi o stavu roditelja prema vrtiću. Ukoliko
roditelj ima pozitivan stav, pozitivne emocije i ponašanje djeteta bit će takav model osjećaja i
ponašanja prenijeti u vrtić.
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U procesu prilagodbe važnu ulogu imaju odgojitelji:
▪

upoznati roditelje i dijete

▪

upoznati i zadovoljiti potrebe svakog novog djeteta i omogućiti im da izražavaju emocije
ljutnje, straha, tuge

▪

zadovoljiti potrebe za sigurnošću i pripadanjem tj. toplo i strpljivo dočekati svako dijete
želeći mu dobrodošlicu i veseleći se novom susretu

▪

planirati i osmišljavati prostor, igre i aktivnosti zajedno s kolegicom

▪

pratiti i promatrati djecu i voditi bilješke o prilagodbi ako su djeca nova te stvarajući
individualne planove, posebno za djecu s posebnim potrebama.

▪

na aktivima odgojitelja iznositi svoja iskustva, strahove, poteškoće, prijedloge, dogovore te
prenošenje podataka o djeci.

Uloga roditelja u procesu prilagodbe
Stav roditelja prema vrtiću, njegove emocije i priprema djeteta najvažniji su čimbenici koji
doprinose lakšoj prilagodbi djeteta na vrtić. Suradnja i stvaranje partnerskog odnosa roditelja i
odgojitelja, stručnih suradnika i drugih djelatnika vrtića od ključnog je značaja za najvažniji cilj
prilagodbe – stvaranje tople socio-emocionalne veze djeteta i odgojitelja.
Zbog epidemije koronavirusa, prema mjerama HZJZ-a ove godine roditelji neće biti prisutni na
prilagodbi s djecom, no sve važne informacije dobit će putem roditeljskog sastanka te internetskih
stranica našeg vrtića.
Uloga ravnatelja na čelu Ustanove
Organizirati roditeljski sastanak za novopridošle roditelje na kojem će biti upoznati s ustrojstvom
rada vrtića, djelatnicima, radnim vremenom, ritmom dana, mogućnosti suradnje, prehranom,
higijenom i zdravljem djece.
Obaviti individualne razgovore s roditeljima. Organizirati radionice za roditelje s temom
prilagodbe djece na vrtić. Osmisliti kutiće za roditelje na istu temu.
Provesti anketu među roditeljima te podijeliti letke na temu kako pomoći djetetu u prilagođavanju
na boravak u vrtiću.
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Plan prilagodbe
Potrebno je osmisliti načine kojima bi utjecali na olakšavanje procesa prilagodbe novoupisane
djece, njihovih roditelja i odgojitelja.

-informirati roditelje i
odgojitelje o postupcima koji
će utjecati na olakšavanje
prilagodbe

-senzibilizirati
odgojitelje za
posebne potrebe
djeteta u tom
periodu

PLAN PRILAGODBE

-osigurati sigurne i
optimalne
materijalnoorganizacijske uvjete
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-osigurati
pozitivno
ozračje u
skupini i vrtiću

5.2. Emocionalni razvoj djeteta sa elementima kreativnog izražavanja i stvaranja
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5.3. Tjelesni razvoj s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja

*skraćenica za vanjske suradnike koje ćemo angažirati prema potrebi planiranih zadaća
Kako bismo već od najranije dobi kod djece njegovali ljubav prema zdravom načinu života i odgajali
ih u duhu olimpizma, svake godine u mjesecu rujnu obilježavamo Hrvatski olimpijski dan, a u svibnju
organiziramo Olimpijski festival dječjih vrtića.
Iz godišnjeg plana rada sportskog tima vidljivo je da će djeca tijekom svih 12 mjeseci boraviti na
otvorenom, bilo da se radi o igrama na dvorištu vrtića, izletima u prirodu ili ciljanim šetnjama.
Ako vremenski uvjeti budu zadovoljili također ćemo organizirati i malu školu skijanja u suradnji sa
ZŠUG Ivanec te ljetovanje za djecu predškolske dobi u dječjem odmaralištu na Rabu.
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5.4. Socijalni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja

*skraćenica za vanjske suradnike koje ćemo angažirati prema potrebi planiranih zadaća
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5.5. Spoznajni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja
tablica

*skraćenica za vanjske suradnike koje ćemo angažirati prema potrebi planiranih zadaća

Tijekom godine organizirat ćemo i tematske izlete prema sadržajima rada s djecom u skupini kao i
posjete kazališnim predstavama te izložbama u samom Gradu i van njega, a u skladu s preporukama
HZJZ-a.
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5.6. Govorni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja

Tijekom godine planirat ćemo aktivnosti i sadržaje koji će odgovarati interesima djece. Tako
ćemo na nivou odgojnih skupina izvršiti izbor projekata prema uzrastu djece, preferencijama svakoga
odgojitelja, a najviše prema interesu i mogućnostima djece.
Da bi što kvalitetnije stvarali i bogatili okruženje djeteta, stvarali poticajnu klimu u kojoj će
dijete moći zadovoljiti svoje potrebe i aktivno živjeti svoja prava, osmišljavat ćemo prostorno
materijalne uvjete koji će odgovarati razvojnim karakteristikama pojedine skupine.
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6. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE DJELATNIKA
Stručno usavršavanje provodi se u ustanovi u suradnji s vanjskim suradnicima te kroz stručna
predavanja stručnog suradnika psihologa i zdravstvenog voditelja s temama prema potrebama. Stručno
usavršavanje provodi se i izvan ustanove, prema katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje te u
suradnji s drugim ustanovama i organizacijama. Također, odgojitelji, ravnatelj, psiholog, zdravstveni
voditelj redovito će se usavršavati koristeći stručnu literaturu sadržajno vezanu uz sklopove aktivnosti
i projekte odgojnih skupina kao i koristeći stručnu literaturu za upoznavanje suvremenih spoznaja s
područja odgoja i obrazovanje djece rane i predškolske dobi.
Bitna zadaća: podizanje stručne kompetencije odgojitelja stjecanjem i nadogradnjom znanja
iz područja prava djeteta, razmjenom iskustva te poticanje odgojitelja na sam uvid i
mijenjanje vlastite pedagoške prakse.

1. Odgojiteljsko vijeće ostvarivat će zadaće stručno pedagoškog unapređivanja odgojno
– obrazovnog rada

2. konkretizirati

planove i programe individualnog stručnog usavršavanja

odgojnih djelatnika

3. raditi

na usavršavanju zajedničkog planiranja odgojno obrazovnog rada

(mjesečno, dvomjesečno, tromjesečno, tjedno,dnevno)

4. planiranje, praćenje i evaluacija rada odgojitelja
5. stručno usavršavanje unutar vrtića: timovi, aktivi, radni dogovori, vanjski suradnici
– stručnjaci iz prakse (prema interesu odgojitelja i ponudi)

6. sudjelovanje na stručnim skupovima prema programu Ministarstva znanosti
i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te drugih stručnih skupova

Stručno usavršavanje će se i ove godine ostvarivati putem:
1. Sjednica Odgojiteljskog vijeća
2. Stručnog usavršavanja u vrtiću i izvan vrtića
3. Proučavanja stručne literature i praćenja stručne periodike
4. Stručnih dogovora i konzultacija
33

Tablica 1. Plan stručnog usavršavanja
ŠTO

KAKO
- prema planu i programu

TKO

Teme odgojiteljskih vijeća:

- Upoznavanje odgojitelja s Godišnjim
izvješćem vrtića

Sjednice OV

- Upoznavanje odgojitelja s Godišnjim
planom i programom Vrtića
- Realizacija projekata i sklopova aktivnosti odgojitelji
na temu: “Mogućnosti korištenja elemenata ravnatelj
psiholog
tradicijske kulture u radu s djecom rane i
predškolske dobi – glazbene i folklorne
mogućnosti“
- Razvijanje profesionalnih kompetencija
odgojitelja u suvremenom dječjem vrtiću
- Implementacija nacionalnog Kurikuluma za
rani i predškolski odgoj u svakodnevni rad

- Teme vezane uz inkluziju djece s
teškoćama u razvoju; problemi u ponašanju
djece
- Seminari iz Kataloga Agencije i
Ministarstva znanosti i obrazovanja
Stručno usavršavanje u - Seminari i radionice u organizaciji ustanova
koje se bave problematikom vezanom uz
vrtiću i izvan vrtića
odgoj i obrazovanje
- Seminari vezani u edukacije zaštite na radu,
zdravstvene zaštite; javne nabave i propisa
RH (GDPR)
- individualno; prijedlog literature za
odgojitelje – interni stručni fond literature;
Proučavanje stručne
Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav
literature
Krklec“, Ivanec; internetski portali vezani uz
rani i predškolski odgoj i obrazovanje
-program individualnog stručnog
usavršavanja

Stručni dogovori
i konzultacije

KADA
IX.-VI. mj.četiri
puta
godišnje

-prostorno materijalni kontekst sobe
dnevnog boravka i zajedničkih prostora
- sastanci timova
- unaprjeđenje kvalitete odgojnoobrazovnog rada (refleksije, samorefleksija,
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psiholog

ravnatelj,
stručni
suradnik,
zdravstven
i voditelj,
odgojitelji
ravnatelj,
stručni
suradnik,
zdravstven
i voditelj,
odgojitelji
ravnatelj,
odgojitelji,
stručni
suradnik,
zdravstveni
voditelj

- tijekom
godine

- tijekom
godine
- tijekom
godine
- tijekom
godine
- tijekom
godine

- tijekom
godine

razmjena uvida i znanja)

Načini vrednovanja: Evidencija individualnog stručnog usavršavanja i dokumentiranja timskog rada
odgojiteljica na provedbi programa rada edukativnih skupina, timskih sastanaka i drugih oblika
stručnog usavršavanja u vrtiću. Evidencija sudjelovanja na stručnom usavršavanju u ustanovi
(zapisnici odgojiteljskih vijeća, predavanja za odgojitelje).
Očekivani ishodi: Svi stručni djelatnici (odgojiteljice i stručna suradnica koriste različite prilike za
svoj profesionalni i osobni razvoj i time pokazuju da prepoznaju važnost cjeloživotnog učenja.
Odgojiteljice i ostali djelatnici promišljaju, evaluiraju i traže povratnu informaciju o kvaliteti svoje
vlastite pedagoške prakse i razini profesionalnog znanja i u skladu s tim čine odgovarajuće promjene.
Kontinuirano unaprjeđivanje svojih kompetencija kako bi svi stručni djelatnici postigli i održali visoku
kvalitetu profesije u skladu s promjenljivim zahtjevima suvremenog svijeta.

7. SKRB ZA RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE
7.1. Njega djece i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece
Prema godišnjem planu i programu dječjeg vrtića 2020./2021. u dijelu Njega djece i skrb za tjelesni
rast i zdravlje djece zdravstvena voditeljica u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima
i ostalim čimbenicima raditi će na osiguranju i unapređenju zaštite zdravlja djece. Provodit će mjere
zdravstvene zaštite i prehrane djece u dječjem vrtiću koje obuhvaćaju potrebne preduvjete za
osiguranje pravilnog rasta i razvoja djece.
OPĆI CILJ: Osigurati standarde kvalitete u području skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece,
unaprijediti postupke i aktivnosti koje doprinose zaštiti zdravlja djece, samozaštite i ekološke
osviještenosti, osigurati provedbu preventivnih mjera radi smanjivanja zdravstvenih rizika i
osnaživanje zaštitnih čimbenika u svim područjima djelovanja.
SPECIFIČNI CILJEVI:
• zadovoljavanju primarnih potreba i uvažavanja sanitarnih propisa,
• kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja djece, pobola, stanja cijepljenosti,
• pravovremena provedba postupaka kod pojave akutnih bolesti , povreda i postupaka kod
kroničnih bolesti,
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• poticanje usvajanja pravilnih prehrambenih navika
• proslava dječjih rođendana prema preporukama i smjernicama
• provedba aktivnosti u zaštiti zdravlja zuba i prevenciji karijesa,
• osiguranje uvjeta za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama,
• provođenje odgojno-zdravstvenih i športskih programa u cilju prevencije pretilosti,
• upućivanje i educiranje djece o mjerama sigurnosti i samozaštite te brige za vlastito zdravlje,
• sustavno

praćenje rasta i razvoja djece i stanja uhranjenosti –

provedba

antropometrijskih mjerenja
• praćenje epidemioloških zbivanja i poduzimanje protu-epidemioloških mjera
• edukacija kuharica i pomoćnog osoblja o važnosti primjene higijenskih standarda – HACCP-a
u procesu pripreme i raspodjele hrane (tečaj higijenskog minimuma)
• unaprjeđenje suradnje s roditeljima u cilju usvajanja pravilnih životnih navika djece,
• pružanje pomoći u razumijevanju biološkog razvoja djeteta, o važnosti redovite i uravnotežene
prehrane, pravilne njege, o važnosti boravka na zraku i bavljenja tjelesnom aktivnošću –
promocija zdravlja
• kontinuirao praćenje uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano uz pandemiju
COVID-19
• osigurati dovoljno zaštitnih sredstava i sredstva za dezinfekciju
STRATEGIJA DJELOVANJA:
•

prikupljanje i sumiranje zdravstvenih podataka novoprimljene djece po odgojnim skupinama
putem inicijalnih upitnika, potvrda o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog
djeteta, iskaznice cijepljenosti i ostale zdravstvene dokumentacije (za djecu sa zdravstvenim i
ostalim teškoćama)

• upoznavanje odgojnih djelatnika sa zdravstvenim teškoćama djece u cilju kvalitetnog i
pravovremenog zadovoljavanja primarnih potreba
• utvrđivanje broja djece s posebnim potrebama, klasificirati potrebe i postupke u odnosu na
njih
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• upoznavanje ostalih djelatnika s ciljem prihvaćanja zadaća na osiguravanju potrebnih
higijenskih uvjeta i prehrane djece
• individualni pristup roditeljima i djeci sa zdravstvenim poteškoćama i posebnostima u
prehrani, alergija i intolerancija na hranu, (razgovori, zdravstveno edukativni rad)
• praćenje i procjenjivanje provedbe strategije dogovorenih postupaka
• zajedničke analize i radni dogovori s djelatnicima radi unaprjeđenja komunikacijskih odnosa
u cilju kvalitetnog i pravovremenog zadovoljavanja primarnih potreba djece
• praćenje i evidentiranje pobola i cijepljenosti djece
• provedba protuepidemijskih mjera u cilju sprječavanja širenja zaraznih bolesti
• praćenje pojave ušljivosti u grupi i preventivno djelovanje
• praćenje povreda i pružanje prve pomoći kod djece
• suradnja sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima (pedijatar, epidemiolog,
stomatolog i ostali)
• edukacija roditelja putem roditeljskih sastanaka, individualnih

razgovora

i

savjetovanja te putem ostalih medija (brošure, kutići za roditelje, letci)
• vođenje propisane zdravstvene dokumentacije, individualna zapažanja i dnevne realizacije
zadaća, protokoli praćenja, zapisnici radnih sastanaka
• praćenje uputa od strane HZJZ i vođenje tjedne evidencije
• naručivanje zaštitnih materijala u ljekarni

OČEKIVANI ISHODI:
•

osviještenost odgojitelja i ostalih djelatnika u primjeni standarda kvalitete u provedbi
rutinskih poslova, (fleksibilnost, dosljednost u planirano vrijeme)

•

provedbe preventivnih mjera pri pojavi bolesti, praćenje i djelovanje prema uputama
medicinske struke (pedijatar, epidemiolog, stomatolog)

•

kontinuirani rad na unaprjeđivanju postupaka i aktivnosti koje doprinose razvijanju
navika kod djece o zaštiti zdravlja i važnosti pravilne prehrane
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•

redovita provedba tjelesne aktivnosti u unutarnjem prostoru vrtića i tijekom boravka na
zraku

•

usvojene kulturno–higijenske navike kod većine djece (pravilno pranje ruku, zuba,
brisanju nosa -samostalnost u provedbi)

•

dovoljno zaštitnih sredstava za sve djelatnike

7.2. Pregled dinamike dnevnih rutina: kuhinja i tehničko osoblje
OPĆI CILJ: Planiranje pravilne prehrane u skladu s prehrambenim standardima, primjena
standardiziranih sezonskih dnevnih jelovnika, osiguranje hrane koja zadovoljava dnevne količine
energije i prehrambenih tvari za djecu polaznike vrtića, osiguranje hrane za djecu s posebnim
potrebama u prehrani.
SPECIFIČNI CILJEVI:
•

pravovremeno i kvalitetno zadovoljavanje djetetovih prehrambenih potreba

•

daljnji rad na promicanju

pravilne prehrane koja obuhvaća zdravstvene, kulturološke

i

obrazovne elemente u skladu s znanstvenim spoznajama
•

prilagodba količine obroka djeci jasličke dobi, uvažavanje individualnih potreba i navika

•

izrada prilagođenih jelovnika za djecu s posebnim potrebama u prehrani – prema
dogovoru s roditeljima i preporukama liječnika

•

redovito prezentiranje jelovnika

•

nastaviti provođenje HACCP sustava

STRATEGIJE DJELOVANJA
•

Primjena sezonskih dnevnih jelovnika prema propisanim normativima pri čemu skrbiti o
dobi i specifičnim potrebama djece

•

kontrola normativa po djetetu te učešća ugljikohidrata, bjelančevina, masti, kalorija i smanjiti
unos soli

•

zadovoljavanje potreba za nadoknadom tekućine – ponuda vode tijekom cijelog dana

•

stjecanje navika zdrave prehrane u obilježavanju dječjih rođendana (svježe i suho voće, voćni
napitci isl.)
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•

unaprijediti nivo kulture prehrane - odrasli model djeci, upotrebu kompletnog pribora kod jela,
ovisno o dobi djece

•

koristiti fleksibilan pristup tijekom konzumiranja obroka

•

osigurati broj obroka prema dužini boravka djeteta u vrtiću

•

praćenje osiguranja i konzumiranja obroka kod djece sa posebnim potrebama u prehrani

•

provedba antropometrijskih mjerenja za svako dijete (težina,visina)

•

praćenje utjecaja prehrane na rast i razvoj djece

OČEKIVANI ISHODI
•

pravovremeno i kvalitetno zadovoljenje djetetovih potreba za hranom i tekućinom

•

usvojene prehrambene navike i kultura jela

•

pozitivni učinci pravilne prehrane na zdravlje djece i održavanje optimalne tjelesne težine

•

podržavanje pravilne prehrane od strane roditelja, raznovrsna i kvalitetna prehrana

•

dobri rezultati laboratorijskih analiza gotovih obroka u odnosu na nutritivnu i energetsku
vrijednost te mikrobiološku čistoću pribora i opreme

7.3. Uvažavanje i provedba standarda na osiguranju higijensko – zdravstvenih uvjeta
SPECIFIČNI CILJEVI:
•

unaprjeđivanje provedbe rutinskih poslova u svim odgojnim skupinama

•

promoviranje zdravih stilova življenja i razvoj životno važnih kompetencija djece

•

razvijanje i unaprjeđivanje kvalitete rada u odnosu na provedbu njege i ostalih rutinskih
poslova

•

edukacija pomoćnog osoblja i

upoznavanje sa svim mjerama HZJZ koje se odnose na

održavanje higijene objekta
STRATEGIJE DJELOVANJA:
•

utvrđivanje inicijalnog stanja provedbe rutinskih poslova u odgojnim skupinama neposrednim
promatranjem i dokumentiranje uočenog

•

zajednička refleksija odgojiteljica i stručnih suradnica u cilju utvrđivanja standarda kvalitete i
indikatora postignuća u obavljanju rutinskih poslova

•

brifinzi i radni sastanci ravnateljice, zdravstvene voditeljice, odgojiteljica i tehničkog osoblja
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•

praćenje održavanja higijene unutrašnjeg i vanjskog prostora, ispravnog korištenja sredstava
za rad i njihovo odlaganje

•

praćenje mikroklimatskih uvjeta u prostora u kojima borave djeca

•

praćenje provedbe životno-praktičnih i radnih aktivnosti u odnosu na pranja i dezinfekcije
igračaka za djecu (sudjelovanje djece u istim)

•

praćenje pranja posteljine, pranja i dezinfekcije igračaka

•

praćenje higijene pri raspodjeli i serviranju hrane, pranju i dezinfekciji pribora zajelo

•

primjena HACCP-a u vrtiću i kontrola provođenja istog

•

evaluacijski upitnik za odgojiteljice – individualna procjena provedbe rutinskih poslova
prema definiranim standardima kvalitete

•

kontinuirana edukacija pomoćnog osoblja vezano uz čišćenje objekta

OČEKIVANI ISHODI
• kontinuirana primjena standarda kvalitete u svim odgojnim skupinama pri obavljanju
rutinskih poslova
• svakodnevna provedba životno-praktičnih i radnih aktivnosti u svim odgojnim
skupinama
• osigurana fleksibilna provedba dnevnog ritma
• čisti unutarnji i vanjski prostori vrtića

7.4. Skrb za sigurnost djece, osiguravanje uvjeta za siguran boravak djece
SPECIFIČNI CILJEVI:
• praćenje prisutnosti djece tijekom dana
• snimanje potreba roditelja o vremenu dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića,
• organizaciju jutarnjeg i dnevnog rada skupina prilagoditi broju prisutne djece
• u suradnji s roditeljima osigurati primjerenu odjeću i obuću za dijete
• kontinuirana primjena protokola sigurnosti ( u odnosu na prostor u kojem borave djeca,
organizaciju aktivnosti, korištenje sredstava i poticaja za igre i aktivnosti djece i sl.)
• pravovremeno uočavanje potencijalno opasnih mjesta i situacija i primjereno djelovanje svih
odraslih posebice odgojiteljica
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STRATEGIJE DJELOVANJA:
•

praćenje održavanja higijene unutrašnjeg i vanjskog prostora

•

poticanje svakodnevnog provođenja boravka na zraku

•

osiguranje uvjeta za siguran boravak djece na igralištu

•

osvještavanje roditelja o brizi za osiguranje primjerene odjeće i obuće

•

provođenja mjera za sigurnost prostora u kojem borave

djeca

(zaštita

radijatora,

utičnica, siguran pod, sigurne sprave na igralištu)
•

upućivanje odgojitelja u načine preventivnog djelovanja pri organizaciji športsko rekreativnih programa (izleti, šetnje)

OČEKIVANI ISHODI:
• čisti i sigurni unutarnji i vanjski prostori,
• osviješteni zaposlenici u provedbi sigurnosnih programa,
• manji broj povreda djece tijekom boravka u vrtiću i provedbi športsko-rekreativnih programa
izvan vrtića
• osviještenost djece o potencijalnim opasnostima u okolini (opasni predmeti, ponašanja,
opasne igre)
• poznavanje osnovnih pravila ponašanja tijekom provedbe sportsko - rekreativnih programa
izvan prostora vrtića

8. SURADNJA S DJETETOVOM OBITELJI
Cilj nam je poticati partnerski odnos s djetetovom obitelji. Da bi smo uspjeli u tim namjerama
moramo poštivati nekoliko bitnih uvjeta:
•

Upoznavanje roditelja s godišnjim planom i programom rada ustanove i odgojne skupine

•

Planski rad s roditeljima čija djeca prvi put dolaze u jaslice u vrtić

•

Savjetodavni rad s roditeljima – individualno ili u manjim grupama

•

Kontinuirano dopunjavati stručno edukativne kutiće za roditelje po svim dobnim
skupinama, te u hodniku vrtića

•

Komunicirati s roditeljima putem roditeljskih sastanaka na nivou vrtića, na nivou odgojnih
skupina te kroz radionice za roditelje
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•

Uključivanje roditelja u odgojno obrazovni proces putem kreativnih radionica za djecu i
roditelje, a sukladno preporukama epidemiologa

•

Traženje povratne informacije o zadovoljstvu roditelja uslugom vrtića- intervju, anketa,
sandučić za primjedbe, pohvale i kritike

8.1. Suradnja s roditeljima
ŠTO

KAKO

Sudjelovanje roditelja u
planiranju rada
na
početku i tijekom godine

- što može učiniti roditelj, a što odgojni djelatnici
da bi se dijete osjećalo sigurno i zadovoljno

TKO

- izvještavati roditelje o stanju i postignućima u
odgojno obrazovnom procesu

ravnatelj
odgojitelji

KADA

rujan i tijekom
godine

psiholog

Poticati roditelje na
aktivno sudjelovanje u
svim
segmentima
djelovanja Vrtića

-prikupljanje različitih pedagoških
plodina i drugih sredstava za rad djece

materijala,

- roditelj kao partner u odgojno obrazovnom
procesu, model ili promatrač
Zajedničko planiranje i aktivnosti roditelja, djece i
odgojitelja – blagdani, proslave, zajedničko
druženje

Ostvarivanje
stručnih
kontakata s roditeljima
čija djeca prvi put polaze
u vrtić

-pratiti prilagodbu djeteta i o procesu prilagodbe
obavještavati roditelje – savjetovanje roditelja

Savjetodavni
rad
s
roditeljima
–
individualno ili u malim
grupama

-svakodnevna zapažanja o djetetu u Vrtiću i
ponašanje djeteta u kući

Kontinuirano
obogaćivati edukativne
kutiće za roditelje na
nivou skupine

-stručno osmišljavati kutiće za roditelje – važna
događanja u skupini, važne poruke, što ćemo raditi
u tjednu, mjesecu, osobitosti i dostignuća djece,
foto zapisi

Roditeljski sastanci

-programi rada s djecom za određenu dobnu
skupinu na nivou vrtića i upoznavanje roditelja s
dnevnim rasporedom aktivnosti vrtića

odgojitelji

tijekom godine

psiholog

rujan
tijekom godine

odgojitelji

kontinuirano

odgojitelji

tijekom godine

„Spremnost djeteta za školu“

ravnatelj

tijekom godine

„Mala škola za velike roditelje“

odgojitelji.

„Adaptacija djeteta na vrtić“

psiholog

Savjetodavni rad s roditeljima na inicijativu
roditelja, odgojitelja

Teme:

„Agresivnost“
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Izložbe i svečanosti

-stalna izložba dječjih radova s opisom aktivnosti u
odgojnim skupinama

Odgojitelj

Tijekom
godine

-izložba prema godišnjem dobu i prigodnim
blagdanima
-završne svečanosti po odgojnim skupinama

8.2. Suradnja s vanjskim čimbenicima
Surađivat ćemo s kulturnim i javnim institucijama radi organizacije i sadržajnog obogaćivanja
programa.
Surađivat ćemo:
•

redakcija HRT-a – „Najljepši školski vrtovi“

•

Osnovna škola - u svrhu realizacije zajedničkih programa

•

kulturne institucije - bogaćenje odgojno- obrazovnog programa scenskim, glazbenim,
likovnim događajima i doživljajima

•

drugi vrtići i institucije koje se bave brigom o djeci (udruga „Sunce“,“ Društvo naša
djeca“,Udruga „NADA“Ivanec)

•

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i to kroz uključivanje u program stručnog
djelatnika,ostvarivanje zadaća programskog usmjerenja
•

Grad Ivanec - osnivač i vlasnik Vrtića

•

Projektni ured grada Ivanca – poduzetnički inkubator

•

Osnova i srednja škola Ivanec

•

Turistička zajednica grada Ivanca i varaždinske županije

•

usavršavanja

zdravstvene organizacije koje brinu za zdravlje djeteta i radnika, educiraju radnike za
preventivno djelovanje u očuvanju zdravlja i održavanje kvalitetnih higijensko-zdravstvenih
uvjeta
•

udruge i ustanove Grada Ivanca

•

Učilište Đuro Arnold Ivanec

•

mediji (radio Sjeverni FM, VTV, HRT, Ivanečke novine, Varaždinske vijesti) - u svrhu
promidžbe naše struke
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9. GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA
9.1. Planiranje i programiranje pedagoškog rada
SADRŽAJ RADA

VRIJEME

Izrada godišnjeg plana i programa vrtića

rujan

Planiranje i praćenje realizacije odgojno- obrazovnog rada u skupinama i na
terenu

tijekom godine

Praćenje rada timova

tijekom godine

Vođenje roditeljskih sastanaka na svim lokacijama predškola, igraonica te
roditeljski sastanak za primarni program u centralnom objektu

od 15.- 30.rujna 2020.g.

Organizacija i vođenje roditeljskog sastanka za novo upisanu djecu
Upisi djece i organizacija rada u kraćim programima

20. lipanj 2021.
rujan

Pripremanje i vođenje odgajateljskih vijeća
Sudjelovanje u turističkoj ponudi varaždinske županije kroz realizirane
projekte DV „Ivančice“
Sudjelovanje u komisiji za upis djece u vrtić te formiranje skupina za
nadolazeću radnu godinu

mjesečno
od listopada do svibnja
Lipanj i tijekom godine

Lipanj

Izrada godišnjeg izvješća vrtića
Izrada godišnjeg plana i programa Ustanove
Izrada kurikuluma za predstojeću godinu

Rujan
Rujan
Srpanj

Vođenje Ljetopisa Ustanove

Izrada analiza i izvješća za institucije šire društvene zajednice

svaka dva mjeseca, po potrebi
i češće

Organiziranje 11. Olimpijskog festivala dječjih vrtića –Ivanec 2021.

Ožujak, travanj, svibanj

Organizacija dječjih izleta i kazališnih predstava

Tijekom godine

Sudjelovanje na seminarima i stručnom osposobljavanju

Tijekom godine

Uvođenje pripravnika u odgojno –obrazovni rad

Tijekom godine

Suradnja sa stručnim timom; izrada planova i programa rada

Tijekom godine

Sudjelovanje na sjednicama Upravnog te Gradskog vijeća

Tijekom godine
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9.2. Ustrojstvo rada
SADRŽAJ RADA

VRIJEME

racionalIzirati radno vrijeme vrtića

tijekom godine

upis djece u vrtić

u jesenskom periodu

ustrojstvo aktiva, savjetovanja i seminara

mjesečno

suradnja s roditeljima i ostalim vanjskim čimbenicima

dnevna i tjedna

rad na provođenju mjera uštede praćenjem

prema potrebi

osigurati zamjene odsutnih djelatnika

prema potrebi

praćenje i kontroliranje izvršenja poslova na
održavanju higijenskih uvjeta i uređenju

tijekom godine

pratiti i kontrolirati proces rada u kuhinji

tijekom godine

vršiti kontrolu nabave namirnica i materijala za
održavanje objekta i opreme

tijekom godine

ZADACI

ustrojstvo poslova i zadataka
svih zaposlenika prema
potrebama korisnika

ustrojstvo rada tehničke
službe

9.3. Proces odgoja i obrazovanja
ZADACI

SADRŽAJ RADA

VRIJEME
lipanj

pedagoško instruktivni rad

pratiti realizaciju
programskih zadataka

suradnja s roditeljima

raspored odgojitelja i formiranje skupina
-prema potrebi
praćenje i pružanje stručne pomoći

tijekom godine

praćenje odgojno obrazovnog procesa

tijekom godine

praćenje suradnje s roditeljima

tijekom godine

Praćenje izvršenje obaveze vođenja pedagoške
dokumentacije

Tijekom godine

praćenje oboljenja djece i poduzimanje mjera

prema potrebi

praćenje pravilnosti prehrane, kontrola jelovnika i
njegove realizacije

stalno

Organizacija radionica za roditelje, anketa o
stavovima prema vrtiću, zadovoljstva kvalitetom usluge i
eventualnih prijedloga u svezi poboljšanja

prema
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potrebi

9.4. Permanentno stručno usavršavanje
SADRŽAJ RADA

VRIJEME

praćenje zakonskih propisa i promjena

stalno

praćenje stručne literature

stalno

seminari i savjetovanja

Tijekom godine

prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na Državnim
stručnim skupovima za ravnatelje

dva puta godišnje

priprema OV-a i njegovo vođenje

prema planu

upućivanje odgojitelja na seminare i savjetovanja

tijekom godine

ZADACI

permanentno stručno
usavršavanje ravnatelja

organiziranje stručnog
usavršavanja odgojitelja

- organiziranje stručnih predavanja u suradnji s
vanjskim suradnicima:

- tijekom godine

9.5. Administrativno-financijski poslovi
ZADACI

SADRŽAJ RADA

VRIJEME

iskazivati potrebu za popunjavanjem radnih mjesta
ovisno o vrsti programa

na početku radne
godine te prema
potrebi

Pravovremena izrada i donošenje akata

u suradnji s prosvj.
inspekcijom i
osnivačem

iniciranje i sudjelovanje u pripremama upravnih vijeća

tijekom godine

sudjelovanje u izradi financijskog plana i plana
investicija te prijave za fondove EU

tijekom godine

pratiti prihode i rashode

tijekom godine

Kadrovsko-pravni poslovi

financijski poslovi

9.6. Upravno vijeće
SADRŽAJ RADA

VRIJEME

inicirati rad upravnog vijeća, davati sugestije u radu predsjedniku, sudjelovati u
pripremi i radu sjednica

tijekom godine

pratiti zakonitost rada upravnog vijeća

tijekom godine

provjeravati izvršenje odluka Upravnog vijeća i dosljedno ih izvršavati

tijekom godine

Tablica: Tjedna obaveza ravnatelja
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POSLOVI I RADNE ZADAĆE

SATI

Izrada pedagoške dokumentacije i programa za unapređenje odgojne
prakse

1,00 sat

Nabava didakte i opreme za vrtić

1,00 sat

Praćenje financijskog poslovanja ustanove, pripremanje sjednica
Upravnih vijeća, te planiranje sadržaja za odgajateljska vijeća

2 sata

Sudjelovanje u planiranju njege, odgoja i obrazovanja

6,00 sati

Upisi djece u različite programe

1,00 sat

Organizacija skupova i manifestacija na nivou vrtića

2,00 sata

Stvaranje uvjeta za optimalno provođenje procesa

0,30 min

Suradnja sa roditeljima

1,00 sat

Praćenje ostvarivanja procesa njege, odgoja i obrazovanja

11 sati

Suradnja s vanjskim institucijama

2, 00 sata

Praćenje vođenja pedagoške dokumentacije

2, 00 sata

Osobno stručno usavršavanje

1, 00 sata

Stručno usavršavanje odgojnih radnika

2, 00 sata

Ostali poslovi ( priredbe, poslovni sastanci, sudjelovanje na važnim
gradskim događajima)

5,00 sata

Pauza

2,30 sati

10. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU I PROGRAMU RADA
10.1. Godišnji plan i program rada psihologa
Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec
Akademika Ladislava Šabana 19
42240 Ivanec

Godišnji plan i program rada stručnog suradnika psihologa za pedagošku godinu 2020./2021.
1. Rad s djecom
Područje rada
Praćenje procesa

Cilj
Prevencija prolaznih i

Aktivnosti
Priprema pisanih materijala
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Vrijeme realizacije
Rujan, listopad i

prilagodbe

Djeca s teškoćama u
razvoju

Darovita djeca

Procjena psihomotornog,
kognitivnog i socioemocionalnog razvoja;
postavljanje razvojnih
zadaća

potencijalnih posebnih
potreba djeteta, podrška
odgojiteljima i
roditeljima u učinkovitoj
komunikaciji, podrška
roditeljima i obitelji

Identifikacija i
zadovoljavanje posebnih
odgojno-obrazovnih
potreba djece s TUR,
podrška obiteljskom
odgoju djece s TUR

Identifikacija i
zadovoljavanje posebnih
odgojno-obrazovnih
potreba potencijalno
darovite djece, podrška
obiteljskom odgoju
potencijalno darovite
djece

Praćenje i procjena ranog
razvoja djece te
planiranje intervencija za
zadovoljavanje njihovih
razvojnih i posebnih
potreba

za roditelje
Roditeljski sastanak na temu
prilagodbe
Opservacija u skupini,
procjena psihofizičkog
razvoja
Check-liste praćenja
prilagodbe za svako
novoupisano dijete
Izrada individualiziranog
plana (u slučaju teške
adaptacije)
Radni dogovor krajem svakog
tjedna
Obrada protokola
Radni dogovor sa zaključcima
nakon obrađenih protokola
Pregled medicinske
dokumentacije i dosjea koji se
vode za djecu s TUR
Identifikacija novoupisane
djece
Opservacija u skupini
Izrada individualiziranog
plana
Testiranje i procjena djece
koja su već ranije
identificirana
Individualni rad
Praćenje funkcioniranja
djeteta u odgojnoj skupini i
ostvarivanja uvjeta za
razvojno napredovanje
Projekt „Prihvaćanje
različitosti“
Identifikacija darovite djece,
izrada IOOP-a
Informiranje i savjetovanje
odgojitelja
Informiranje i savjetovanje
roditelja
Individualni i rad u grupi
Pregled inicijalnih intervjua
Opažanje i testiranje
Razmjena informacija s
odgojiteljima (konzultacije,
razvojne check – liste)
Retestiranje
Razgovor s
roditeljima/skrbnicima
Savjetovanje odgojitelja i
roditelja prema potrebi
Suradnja i razmjena
informacija s ostalim
članovima stručnog tima
Poduzimanje ranih
intervencija

tijekom godine
Kolovoz
Rujan/listopad
Rujan
Rujan/listopad
Rujan
Rujan
Rujan/listopad

Rujan, tijekom godine
Listopad i studeni
Listopad i studeni
Tijekom godine
Listopad i studeni
Tijekom godine,
jednom tjedno s
djecom za koju se
iskaže potreba
Rujan, listopad
Listopad, studeni
Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine
Rujan
Listopad, studeni,
tijekom godine
Tijekom godine
Travanj
Rujan, listopad,
tijekom godine
Tijekom godine,
prema potrebi
Tijekom godine,
prema potrebi
Tijekom godine
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Priprema za školu

Praćenje uvjeta za
ostvarivanje psihološke
dobrobiti djece:
komunikacija s djecom,
uvjeti u okolini,
ostvarivanje prava djece
Intervencije u kriznim
situacijama

Procjena ishoda učenja
koji se očekuju u godini
pred polazak djece u
školu

Poštivanje prava djece,
zadovoljavanje socioemocionalnih potreba
djece

Prevencije kriznih stanja
i reakcije na krizne
situacije

Individualno testiranje djece
Interpretacija rezultata
Individualni rad na poticanju
koncentracije, grafomotorike,
samostalnosti, spoznajnog
razvoja
Retestiranje (za djecu koja su
u inicijalnim testiranju
procijenjena kao nezrela)
Opservacija u skupinama
Razgovori s djecom
Praćenje zakonske i pravne
legislative

Studeni
Studeni
Tijekom godine,
jednom tjedno s
djecom za koju se
iskaže potreba

Poučavanje djece o ispravnim
reakcijama u različitim
situacijama
Komunikacija s djecom,
stručnim timom i vanjskim
suradnicima

Veljača, ožujak

Travanj
Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine

Prema potrebi

2. Rad s roditeljima
Područje rada

Praćenje procesa
prilagodbe

Priprema za školu

Roditeljski sastanci edukacija

Cilj
Informiranje, podrška i
savjetovanje roditelja;
pomoć u prevladavanju
adaptacije
Informiranje roditelja i
individualna pomoć i
podrška
Informiranje roditelja o
važnosti roditeljske uloge;
educiranje u odnosu na
aktualne potrebe djece i
obitelji

Podrška razvoju
roditeljskih
kompetencija, specifične
teškoće, prevladavanje
kriza

Pružanje psihološke
podrške roditeljima u
njihovoj roditeljskoj ulozi

Priprema pisanih i
elektronskih materijala

Obavještavanje i
informiranje roditelja o
važnim temama

Djeca s posebnim
potrebama

Informiranje roditelja o
posebnim potrebama
njihove djece te pružanje
podrške u njihovoj
roditeljskoj ulozi;
savjetovanje

Promoviranje
partnerskih odnosa

Informiranje roditelja o
važnim temama i

Aktivnosti
Inicijalni intervjui
Inicijalni sastanak –
adaptacije, funkcioniranje
vrtića
Konzultacije s roditeljima
čija djeca imaju poteškoće u
prilagodbi
Roditeljski sastanci
Individualne konzultacije
nakon testiranja
Roditeljski sastanci za
poticanje roditeljskih
kompetencija – po potrebi
ciljana tema u skupinama

Vrijeme realizacije
Rujan
Srpanj
Rujan, listopad

Listopad, veljača,
travanj
Prosinac, svibanj
Tijekom godine

Savjetodavni rad

Prema potrebi tijekom
cijele godine

Pisanje letaka, članaka,
informacija putem panoa

Tijekom godine

Upoznavanje roditelja s
napretkom djece
Upoznavanje roditelja s
poteškoćama i/ili
potencijalima koje dijete ima
Upoznavanje roditelja s
individualiziranim planom,
formiranje strategija
Savjetovanje roditelja
Mail obavijesti za roditelje

Listopad, studeni
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Tijekom godine

Tijekom godine

događajima vezanima uz
vrtić
3. Rad s odgojiteljima
Područje rada

Praćenje procesa
prilagodbe

Određivanje razvojnog
statusa djece i
konkretizacija razvojnih
zadaća

Djeca s posebnim
potrebama

Priprema za školu

Suradnja s roditeljima

Uvid u rad odgojitelja

Cilj
Praćenje djece u
prilagodbi na
jaslice/vrtić; zajedničko
rješavanje problema

Pomoć odgojiteljima u
procjenjivanju potreba
djece; pomoć i podrška
odgojiteljima u radu s
djecom

Identifikacija djece s
posebnim potrebama,
izrada IOOP-a

Praćenje i procjena djece
u godini pred polaska u
školu

Unaprjeđivanje
profesionalne i učinkovite
komunikacije i suradnje s
roditeljima

Unapređivanje kvalitetne
primjene pedagoške
dokumentacije, evaluacija

Aktivnosti
Upoznavanje s podacima iz
intervjua i obrasca za
inicijalno upoznavanje
Upoznavanje s obrascem za
praćenje adaptacije djece
Konzultacije oko djece s
poteškoćama u prilagodbi
Upoznavanje odgajatelja s
razvojnim listama i
instrumentarijem za
praćenje razvoja
Pomoć odgajateljima u
planiranju aktivnosti
prilagođenima razvojnim
zadaćama
Osnaživanje odgojitelja za
rad sa skupinom djece kao
cjelinom
Pomoć u identifikaciji djece s
posebnim potrebama
Izrada individualiziranog
plana
Praćenje djece
Savjetovanje
Konzultacije oko sastavnica i
provedbe programa
Konzultacije nakon
provedenog psihološkog
testiranja svakog djeteta
Procjena razvojnog statusa
svakog djeteta
Konzultacije oko
individualnog plana
Početna procjena potreba
odgojitelja za
napredovanjem u području
suradnje s roditeljima,
identifikacija područja
podrške
Individualno osnaživanje
odgojitelja
Zajednička priprema prije
razgovora s roditeljima
Prisustvovanje na „teškim“
razgovorima
Osvrt na roditeljski sastanak
Pomoć u osmišljavanju
informiranja za roditelje
Osnaživanje za osmišljavanje
i provođenje roditeljskih
sastanaka
Opservacija rada u skupini
Uvid u pedagošku
dokumentaciju
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Vrijeme realizacije
Rujan, listopad,
tijekom godine
Rujan
Rujan, tijekom godine
Listopad, studeni

Listopad, studeni,
tijekom godine
Tijekom godine
Listopad, studeni,
tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine
Prema potrebi
Tijekom godine
Tijekom godine
Studeni, travanj
Tijekom godine
Studeni

Prema potrebi
Tijekom godine, prema
potrebi
Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine

Tijekom godine
Tijekom godine

odgojno-obrazovnog
procesa

Stručno usavršavanje
odgojitelja

Prisjetiti se važnih
informacija za rad,
izvijestiti o novostima,
diskutirati i raspraviti o
problemima, utvrditi
načine njihovog
rješavanja, koristiti nove
znanstvene spoznaje u
radu u svrhu stručnog
usavršavanja te stvaranja
uvjeta za rad

Savjetodavna pomoć za
ostvarivanje uvjeta rada sa
skupinom kao cjelinom
Sudjelovanje i
prisustvovanje na stručnim
vijećima, seminarima,
konferencijama,
verificiranim edukacijama,
predavanjima stručnih
suradnika u vrtiću (teme
predavanja psihologa u
vrtiću sukladno potrebama
odgojitelja i ustanove)

Prema potrebi, tijekom
godine
Tijekom godine

OSTALI POSLOVI:
4. Rad u društvenoj sredini
Ustanova
Osnovne škole
Dom zdravlja
Centar za socijalnu skrb
Specijalizirane ustanove
Strukovna udruženja

Način suradnje
Posjet školama sa školskim obveznicima
Podaci o školskim obveznicima
Konzultacije oko formiranja prvih razreda
Podaci o školskim obveznicima
Izvješća o djeci
Upućivanje djece s posebnim potrebama
Konzultacije oko rada s djecom s posebnim
potrebama
Posjećivanje seminara i edukacija

5. Stručni tim
Poslovi
Izrada Godišnjeg plana i Godišnjeg izvješća vrtića
Plan stručnog usavršavanja prema planu i
programu ustanove
Pedagoško-instruktivni rad
Provođenje zajedničkih programa
Praćenje svakodnevne prakse

Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine

6. Stručno usavršavanje
Praćenje suvremene literature
Posjećivanje seminara i različitih tečajeva
Sekcija predškolskih psihologa
Stručne edukacije
Stručni skupovi u organizaciji Ministarstva znanosti
i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje

Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine
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Satnica rada psihologa
1. Tjedna struktura satnice
Područje rada

Tjedno

Postotak

Djeca

16

40%

Roditelji

7,3

18,25%

Odgojitelji

5,3

13,25%

Stručni tim

2,4

6%

Stručno
usavršavanje

4,9

12,25%

Društvena sredina

1,6

4%

Dnevni odmor

2,5

6,25%

UKUPNO

40

100%

2. Godišnje zaduženje
Ukupno: 253 radna dana = 2024 sata: - godišnji odmor: 26 dana (11 dana starog) = 296 sati
: - 216 radnih dana = 1728 sati
Područje rada

Godišnje

Postotak

Djeca

518,4

30%

Roditelji

332,64

19,25%

Odgojitelji

332,64

19,25%

Stručni tim

138,24

8%

Stručno
usavršavanje

211,68

12,25%

Društvena sredina

86,4

5%

Dnevni odmor

108

6,25%

UKUPNO

1728

100%
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3. Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak: 7.00-14.00 h

10.2. Godišnji plan i program rada zdravstvene voditeljice

Rad i djelovanje zdravstvenog voditelja
Radno mjesto zdravstvene voditeljice u dječjim vrtićima regulirano je Državnim pedagoškim
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, koji je sastavni dio Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju u Republici Hrvatskoj.
Zdravstvena voditeljica je viša medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite
zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgajateljima, roditeljima i ostalim
sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.
Djelokrug rada zdravstvene voditeljice određen je „Programom zaštite djece, higijene i pravilne
prehrane djece u dječjim vrtićima“, a obuhvaća sljedeće aktivnosti:
•

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE

•

PRAČENJE I UNAPREĐENJE SANITARNO-HIGIJENSKIH UVJETA U DJEČJEM
VRTIĆU

•

PRAČENJE I UNAPREĐENJE PREHRANE DJECE

•

PRIPREMA I REALIZACIJA ZDRAVSTVENOG ODGOJA

Zdravstvena voditeljica isto tako je dužna voditi zdravstvenu dokumentaciju prema „Pravilniku
o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtići“, te
sastavlja potrebne izvještaje i analize o zdravstvenom stanju djece.
Zdravstvena voditeljica u predškolskom sustavu ima vrlo odgovornu zadaću i obavezu da svoja
profesionalna znanja integrira u odgojno-obrazovni proces i zajedno sa ostalim stručnjacima osigura
najbolje uvjete potrebne za optimalan razvoj djece.
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Godišnji plan i program rada stručnog suradnika zdravstvenog voditelja za
pedagošku godinu 2020./2021.

PLANIRANI BROJ SATI ZA IZVEDBU PROGRAMA
Ukupno:

Rb.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

253

radnih

=

2024

sata: - godišnji odmor: 26
: -227 radnih dana = 1816 sati

SUDIONICI
Djeca
Roditelji
Odgojitelji
Društvo
Razvojna djelatnost i ravnatelj
Ostali djelatnici vrtića
Dnevni odmor
Ukupan broj sati

PODRUČJE
RADA

Rb.
1.

dana=

GODIŠNJE

POSTOTAK

500
200
300
100
150
200
118
1568

32%
13%
19%
6%
10%
13%
7%
100%

SADRŽAJ

NOSITELJ I
SUDIONICI

Inicijalni intervju i pregled
potvrda
o
obavljenim
zdravstvenom sistematskom
pregledu prije upisa u vrtić
Utvrđivanje i
praćenje
zdravstvenog
stanja djece

2.

dana

Zdravstveni
voditelj,
pedijatar,
ravnatelj,
Pregled pri pojavi infektivne odgajatelji,
roditelji
bolesti i ozljeda
Vođenje
osobnog
zdravstvenog kartona djeteta i
kontrola procijepljenosti
Praćenje pobola djece i
donošenje
zdravstvenih
ispričnica
Sastavljanje jelovnika prema
propisanim standardima i
normativima
Antropometrijska mjerenja
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208

VRIJEME
Prilikom upisa u
dječji vrtić

1x godišnje
Studeni
Po potrebi
Kontinuirano

Kontinuirano
1X mjesečno

sati

Rb.

Uvažavanje
posebnosti
prehrane kod djece koja su
alergična na pojedinu hranu
uz predočenje medicinske
dokumentacije
Sanitarni
nadzor
nad
Praćenje
i namirnicama i predmetima
unapređenje
kojima se priprema hrana
prehrane djece Edukacija i kontrola proslava
rođendana
prema
prehrambenim standardima
PODRUČJE RADA
SADRŽAJ

kontinuirano

Zdravstveni
voditelj,
kuhari,
4x godišnje
roditelji,
odgajatelji,
Zavod
za Kontinuirano
javno
zdravstvo
NOSIOCI I
VRIJEME
SUDIONICI
unapređenje Kontrola
Zdravstveni
kontinuirano
higijenskih provođenja HACCP voditelj,
sustava
ravnatelj
Higijensko
Zdravstveni
Kontinuirano
epidemiološki
voditelj,
nadzor
nad pedijatar
zaraznim bolestima
i
prevencija
zaraznih bolesti
Nadzor
nad Zdravstveni
Kontinuirano
održavanjem
voditelj,
higijene objekta
spremačice
Praćenje pohađanja Zdravstveni
1x u četiri
tečaja higijenskog voditelj
godine
minimuma
zaposlenika
(kuharice)
Praćenje sanitarnih
1x godišnje
pregleda
zaposlenika
Praćenje provođenja
Kontinuirano
mjera dezinfekcije,
po potrebi
dezinsekcije
i
deratizacije
Nabava sanitetskog
Kontinuirano
materijala
te
Po potrebi
sredstava
za
dezinfekciju
odgoj
djece
i

3.

Praćenje i
sanitarnouvjeta

4.

Zdravstveni
zaposlenika,
roditelja
u odnosu na djecu

U odnosu na zaposlenike

Edukacije
o
zdravlju,
higijeni
tijela i zubi
Edukacija o zdravoj
i nezdravoj prehrani
Predavanja
i
edukacija
putem
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Kontinuirano
Zdravstveni
voditelj,
odgajatelji,
pedijatar

Prema planu
rada
i
održavanja
roditeljskih
sastanaka

5.

materijala
o
aktualnim temama i
temama o kojim
zaposlenici iskažu
interes
U
odnosu
na Sudjelovanje
na
roditelje/skrbnike
roditeljskim
sastancima
Individualni
razgovori
Izrada edukativnog
materijala
sa
aktualnim temama
Evidencija
o
zdravstvenom
stanju djece
Evidencija
procijepljenosti
Evidencije o pobolu
i
donošenju
zdravstvenih
ispričnica
Evidencija
o
povredama
Dokumentacija i evidencija Evidencija
o
higijenskom
sanitarnom
i
epidemiološkom
nadzoru
Evidencija
o
provođenju HACCP
programa
Evidencija
o
sanitarnom pregledu
radnika
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Zdravstveni
voditelj,
odgajatelji

Zdravstveni
voditelj

kontinuirano
prema planu
rada
i
održavanja
roditeljskih
sastanaka

Kontinuirano

PROTOKOLI POSTUPANJA U RIZIČNIM
SITUACIJAMA
Protokoli postupanja u rizičnim situacijama sastavni su dio našeg preventivnog programa
unapređivanja zdravlja, sigurnosti i zaštite djece ranog razvoja. Proradili su ga svi zaposlenici vrtića te
ima stalno mjesto u sobi dnevnog boravka.
U svojim programima koje ćemo provoditi skrbit ćemo o:
-

identifikaciji potencijalno rizičnih situacija i čimbenika za zdravlje i sigurnost djeteta

-

preventivnom djelovanju u svrhu otklanjanja potencijalno rizičnih situacija i ometajućih
čimbenika

-

determiniranju optimalnih standarda za povećanje fizičke i psihosocijalne sigurnosti djeteta u
kontekstu

-

promišljanju i prakticiranju odgojnih postupaka i aktivnosti koji jačaju i podržavaju djetetove
intelektualne potencijale za samozaštitu i samoočuvanje

-

jačanje socijalne kompetencije djeteta te bolje razumijevanje i suočavanje s potencijalno opasnim
i ugrožavajućim situacijama.

Domar i spremačica:
Radi intervencije ugrožavajućih situacija ili predmeta za djecu, domar i spremačica obvezni su:
1. Svakodnevno bez obzira na vremenske prilike obići i pažljivo pregledati sve vanjske i
unutarnje prostore. Pri tome koristiti zaštitna sredstva i pomagala : rukavice, zaštitnu odjeću i
obuću i hvataljke
2. Po potrebi i prema hitnosti obaviti poslove uklanjanja ugrožavajućih predmeta i popravke
Stručno osoblje:
1. Pri dolasku djece u prostor odgojitelj je dužan pregledati ga, utvrditi sigurnost didaktičkih
sredstava za igru i boravak djece
2. U koliko primijeti bilo što ugrožavajuće odgojitelj procjenjuje mogućnost prostora i sredstava a
ukoliko je moguće otklanja opasnost na način da ne ozlijedi djecu u sebe
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Postupke i mjere kojih su obvezni pridržavati se prvenstveno roditelji i skrbnici djece a s njima ih je
dužan upoznati odgojitelj:
1. Roditelj djeteta obvezan je pomoći djetetu ukoliko još nije samostalno ili ga uputiti da
obuje papuče i uredno složi stvari u garderobi
2. Dijete ne smije biti ostavljeno u dvorištu, hodniku bez odgojiteljeva uvida u njegov
dolazak
3. Dijete obvezno dolazi i odlazi u pratnji roditelja ili druge punoljetne osobe
4. U slučaju spriječenosti roditelje po dijete obvezno dolazi osoba koja je prethodno
najavljena odgojitelju uz puno ime i prezime te osobe.
Protokol postupaka i metoda djelovanja odgajatelja prema djeci s teškoćama u razvoju:
1. Bitno je shvatiti da je dijete prije svega dijete koje ima jednaka prava odgovornosti, osjećaje,
potrebe i strahove kao i druga djeca
2. Motiviranje i prihvaćanje djeteta ključ je uspjeha
3. Metode i strategije treba uskladiti s potrebama i mogućnostima djeteta
4. Primjenjivati pohvale, podržavanje i nagrađivanje primjerenih ponašanja
5. Pravovremeno prepoznati i zadovoljiti svaku potrebu djeteta
6. Izbjegavati aktivnosti i pristupe koji uključuju natjecanja
7. Svakom djetetu pristupati drugačije i razumjeti jedinstvene obrasce njihove snage i potreba

Postupci odgojitelja u stresnim situacijama - dijete se ozlijedilo:
1. Umiruje drugu djecu, jasnim riječima objašnjava što se dogodilo i zbrinjava ih uz drugu
kolegicu
2. Utvrđuje težinu ozlijede
3. Lakšu ozljedu sanira na licu mjesta
4. Prati ponašanje djeteta
5. Obavještava o događaju roditelja
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6. Piše zabilješke u dnevna zapažanja
7. Ako je ozljeda teža prvu pomoć daje odgojitelj djeteta ili osoba koja je taj tren spremnija
8. Djelatnik najbliži telefonu kontaktira pedijatra radi dogovora o sanaciji
9. Odgojitelj o događaju obavještava roditelje te ih informira o stanju djeteta
10. Ako je ozlijeđeno dijete zdravo odgojitelj i ostala djeca mogu ga posjetiti.
Postupci odgojitelja u stresnim situacijama - nestanak djeteta:
1. Ako dijete nije u vidokrugu odgojitelj propitkuje drugu djecu gdje su ga zadnji puta vidjeli
2. Provjerava unutarnji prostor sobe, posebno ormare, sanitarije i druge prostore
3. Ako ga nađe izriče svoju zabrinutost «ja porukama»
4. Ako ne nađe dijete kaže djeci što se događa i povjerava ih drugoj kolegici
5. Pretražuje cijeli vrtić, traži pomoć i organizira potragu
6. Ako ga ne nađe pretražuje bližu okolicu vrtića
7. Odgojitelj mora biti svjestan olakšanja koje osjeća kada pronađe dijete i daje mu to jasno do
znanja
8. Z ove roditelje i govori im što je bilo, što je poduzeo i kako je dijete sada
9. Ako dijete nije pronađeno odgojitelj traži pomoć kolegica i roditelja govori ima što se poduzima i
potraga se proširuje na kućnu adresu i naselja te mjesto rada roditelja, adresa bake ili osobe koja je
čuvala dijete kada je bilo malo
10. Ravnatelj zove policiju
11. Kada je dijete pronađeno slijedi zajednički odmor za sve koji su sudjelovali u potrazi
12. Za sat vremena odgojitelj telefonira roditeljima pita za dijete i izražava žaljenje zbog događaja
13. Idući dan odgojitelj bilježi što se točno dogodilo u svoju dokumentaciju ili na poseban način i
upućuje to ravnatelju.
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Na ternelju dlanka 21. Zakona o pred5kolskcm odgoju
trvaniice Ivanec

i Z*wa

i

naobrazbi, Statuta Dje6jeg vrtt{a

o ustanovama, Upravno vijefe Djedjeg vrti{a Ivaniice Ivanec donijelo je

dara 28. r*jna 2020" godine

PLAN I PROGRAM RADA
GODISNJI
Y,Y
DJBCJEG YRTICA TVATTCICE IVANBC
ZA PEtsAGOSKU GODINU 2fi2fi12$21.

Klasa: 6ALA2l2A-03l01
Urbroj : 2 i 86/CI 12-07 -20-01
Ivanec, 28.n4na 2A2A. godine

NICA UPRA'VT{OG VIJECA:

R-{VNATELJ:

ina Jelid

*ffi-T
W:ll,';d

6A

t

GRAD IVANEC
D.TEiJl VRTIC (IVANCICE}

IVANEC
Klasa: 601-02nU-03l01
Urbroj : 21861 012-A7 -20-Al
Ivanec, 28.9.2*2*. godine

Na temelju dlanka 21. Zakona o pred3kolskom odgoju i naobrazbi, dlanka
50" Statuta Djeijeg vrti{a,,Ivandice" Ivanes i Zakana * ustanovaw\a} l-Ipravno
vije{e Djeijeg vrti{a trvandice lvanec donijelo j* na sjednici dana 28. rujna
2A20. godine, pod toikom 2. dnevnog reda

PLAN I PROGRAI{ RAT}A
GODISNJI
Y,V
DJECJEG VRTICA IYAI\CICE IYANEC
ZA PBDAGOSKU GODINTJ 2fr20f2fi2,.-

Predsj ednik Upravnog vij eia:

Jeli6

,/A

