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VODITELJ PROGRAMA: 

 

Odgojitelj Josipa Boršić 

 

CILJ: 

Osigurati maksimalnu sigurnost djece tijekom boravka u Dječjem vrtiću Balončica. 

Navedeni cilj realizirat će se kroz: 

 Pravovremeno i efikasno reagiranje svih zaposlenika vrtića na situacije koje ugrožavaju 

sigurnost 

 Preveniranje takvih situacija kroz informiranje i razvijanje svijesti kod djece, roditelja i 

zaposlenika vrtića o ponašanjima kojima osiguravamo sigurnost djece. 

 

CILJANA GRUPA: 

 Djeca DV Balončica Hum na Sutli u redovitom programu te djeca u kraćem programu 

predškole 

 Roditelji – korisnici usluga vrtića 

 

PROVODITELJI PROGRAMA: 

 Svi zaposlenici vrtića (ravnatelj, odgojitelji, administrativno i tehničko osoblje) 

 

MJESTO PROVEDBE PROGRAMA: 

 Prostori objekta vrtića i područnih škola 

 Vanjski prostori vrtića (igralište i prilaz vrtiću) 

 Ciljani prostori izvan prostora vrtića (posjete, izleti) 
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SADRŽAJ PROGRAMA: 

 

Odgojiteljsko vijeće: 

 Prezentacija «Programa prevencije u cilju povećanja sigurnosti djece u vrtiću» 

 Informiranje o načinima preventivnog djelovanja 

 Naglašavanje važnosti samosvijesti djece i roditelja u mjerama sigurnosti 

 

Izrada i primjena mjera sigurnosti koje se odnose na sigurnost samog objekta (intervencije i popravci 

zgrade vrtića, igrališta, pješčanika, ograda… te kontaktiranje vanjskih ustanova glede sigurnosti samog 

objekta – osnivač Općina Hum na Sutli , Zavod za javno zdravstvo, Policijska uprava) 

 

Radni dogovori sa svim zaposlenicima po strukturama vrtića, radi utvrđivanja postupaka i mjera 

za: 

 Nadzor osoba koje ulaze u vrtić što će se omogućiti zaključavanjem svih ulaza od 9,00 sati 

ujutro  

 Nadzor djece u unutrašnjim i vanjskim prostorima vrtića s posebnim naglaskom na nadzor djece 

na igralištu 

 Upute djeci o poželjnom ponašanju na igralištu i u prostorima vrtića (odgojitelji u sklopu 

programa samozaštite djece) 

 Utvrđivanje pravila skupine – obavezno javljanje djeteta odgojitelju kod napuštanja vidokruga 

odgojitelja (odlazak na WC, u garderobu, itd.) 

 Dodatne mjere opreza kod organiziranog boravka djece izvan vrtića (odlazak na izlete, šetnje, 

različite rekreativne programe, posjete, kazališta…) 

 Poticanje roditelja na pridržavanje preporučenog dolaska djeteta u vrtić do 9,00 sati ujutro zbog 

zaključavanja ulaza, kako bi se spriječilo nekontrolirano ulaženje različitih osoba bez nadzora 

 Identifikacija djece s posebnim potrebama i pojačana skrb nad njima, informacije s inicijalnih 

intervjua (motoričke poteškoće, down sindrom, djeca sklona bježanju, agresivnom 

ponašanju…) 

 Razvijanje oblika ponašanja koja će biti model djeci u usvajanju navika sigurnog 

ponašanja...) 

 Postupanja u slučaju povrede djeteta (plan pružanja prve pomoći, hitni slučajevi) 
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 Postupanja kod dežurstva: ako odgojitelj procjeni da je dijete ostalo iznimno duže od 

dogovorenog vremena dolaska roditelja po dijete, prvo treba kontaktirati roditelja, a 

potom ravnatelja. 

Zaduženja koja su sastavnica ovog Plana, svi zaposlenici će dobiti pismenim putem uz usmeno 

obrazloženje od strane ravnatelja, po razinama realizacije zaduženja. 

 

SURADNJA S RODITELJIMA 

Kroz roditeljske sastanke, individualne razgovore, letke, kutiće za roditelje, predavanja, s 

ciljem: 

 jačanja svijesti roditelja o njihovoj ulozi u razvijanju navika sigurnog ponašanja kod 

djece, učenje djece vlastitim primjerom (roditelj-model), 

 informiranja roditelja o načinima preventivnog  djelovanja i kako oni mogu utjecati na 

svoje dijete: ukazivanje na izvore opasnosti (opasni predmeti, nepoželjna ponašanja, 

nepoznate osobe), 

 usmjeravanja na poželjna ponašanja u prostorima vrtića i na igralištu, 

 obaveznog javljanja odgojitelju svaki put kod dovođenja i odvođenja djeteta, 

 mjera opreza kod organiziranih odlazaka izvan vrtića,  

 poticanja dovođenja djeteta u vrtić do 9,00 sati u jutro, 

 identificiranja djece s posebnim potrebama uz pomoć roditelja te potaknuti roditelje da 

ukažu na specifičnosti svoje djece koja mogu ugroziti sigurnost  njih samih ili druge 

djece u objektu, 

 potpisivanja izjava od strane roditelja o tome tko može dovoditi ili odvoditi dijete iz 

vrtića osim roditelja. 

 

Rad s djecom kroz odgojno-obrazovni rad i u sklopu rada po 

programu  samozaštite koji je u prilogu, s ciljem: 

 jačanja svijesti djece o njihovoj sigurnosti tijekom boravka u vrtiću primjereno dobi djece, 

 ukazivanja na opasnosti od ozljeđivanja (vlastitog i tuđeg) u unutarnjim i vanjskim prostorima 

vrtića (pogotovo na igralištu), 

 učenja poželjnih sigurnih ponašanja u vrtiću (npr. kako se ljuljamo, penjemo, silazimo 

stepenicama i sl.) i kod organiziranih odlazaka van vrtića (izleti, posjete, rekreativni programi), 
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 učenja djece da se znaju sami čuvati (razvijati odgovornost kroz razgovor, igru, igranje uloga, 

pravila u skupini…), 

 pravila u skupini – obvezno javljanje djeteta odgojitelju kod napuštanja vidokruga odgojitelja 

(odlazak na WC, u garderobu…), 

 reagiranja na ponašanja djece koja ugrožavaju sigurnost druge djece ili imovine. 

 

MOGUĆI PROBLEMI U REALIZACIJI PREDVIĐENIH CILJEVA 

 Nedostatna financijska sredstva za održavanje objekta i igrališta 

 Nedovoljna motiviranost dijela roditelja i šire lokalne zajednice za suradnju 

 

KAKO PREVLADATI NAVEDENE PROBLEME 

 Kontinuirani rad na senzibiliziranju cjelokupne javnosti na postojeće probleme (akcijska grupa 

roditelja, dopisi prema roditeljima, dopisi prema nadležnim tijelima, plakati) 

 Kvalitetnim lociranjem opasnih situacija i njihovim otklanjanjem 

 

EVALUACIJA PROGRAMA 

Supervizija ravnatelja i odgojitelja, ankete za odgojitelje o provedbi navedenih planiranih 

aktivnosti, ankete za roditelje, odgojiteljska vijeća. 

 

VREMENSKI TIJEK PROVOĐENJA PROGRAMA 

    Aktivnosti će se provoditi kontinuirano tijekom cijele pedagoške godine. 

Program je tako koncipiran da je za očekivati da će njegovo provođenje biti nastavljeno i u 

idućim godinama djelovanja Dječjeg vrtića Balončica. 

 

FINANCIRANJE PROGRAMA 

Financijska sredstva za provedbu Programa osigurat će se u redovnim sredstvima planiranim 

godišnjim financijskim planom ustanove te prema potrebi namjenskim sredstvima od strane osnivača i 

vlasnika vrtića općine Hum na Sutli za određene veće investicije. 
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PRILOZI 

 Izvori opasnosti za sigurnost djece 

 Program razvijanja navika i praktičnih vještina samoočuvanja djece 

 Program prevencije i olakšavanja nošenja sa svakodnevnim stresom za odgojitelje 

 Prilog Programu mjera povećane sigurnosti u Dječjem vrtiću Balončica  s točno utvrđenim 

načinima postupanja i metodama djelovanja 

 Nalog za osobitu pažnju i obveznu primjenu svim zaposlenicima 

 

IZVORI OPASNOSTI KOJI BITNO UTJEČU NA SIGURNOST DJECE 

 

Kod 

kuće: 

 

 Opasne stvari (električna struja, električni i plinski aparati, 

oštri predmeti); 

 Kupaonica, prozori, vrata; 

 Vatreno oružje; 

 Sredstva za čišćenje; 

 Lijekovi i kozmetički preparati; 

 Nepoznate osobe (poziv u automobil, poziv u šetnju, 

nuđenje slatkišima) 
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Vrtić i 

okolina 

vrtića 

 Prilaz vrtiću, površine igrališta, ograda oko igrališta; 

 Kupaonica, prozori, vrata; 

 Opasne stvari (električna struja i oštri predmeti – noževi, 

škare, igle); 

 Sitni predmeti (kotačići, špekule, ključići); 

 Slatkiši (tvrdi bomboni, žvakaće gume); 

 Najlon – vrećice, vrpce, trake, užad; 

 Sredstva za čišćenje; 

 Penjalice, tobogan, ljuljačke, užad; 

 Oštri predmeti (staklo, igle); 

 Domaće životinje; 

 Prometna sredstva; 

 Nepoznate osobe (poziv u automobil, poziv u šetnju, 

nuđenje slatkišima) 
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PROGRAM RAZVIJANJA NAVIKA I 

PRAKTIČNIH VJEŠTINA SAMOOČUVANJA 

DJECE 
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UVOD 

 

«Dijete ima pravo biti sigurno!» 

 

 Dijete predškolske dobi, prije svega, od odraslih treba zaštitu, brigu, potporu, poticaj. Znamo da 

su odrasli u vrtiću odgovorni za to da organizacijski i materijalni uvjeti u kojima dijete boravi budu 

takvi da je dijete zaštićeno i sigurno.  

 Isto tako, jedna od najvažnijih zadaća predškolske ustanove je da pripremi dijete za samostalan 

život i da potiče socijalnu kompetenciju djeteta.  

U ovom programu usmjereni smo na razvoj i stjecanje vještina prije svega, u skrbi djeteta za 

sebe i vještina očuvanja vlastitog zdravlja – samoočuvanja. 

Odrasli svojim ponašanjem i cjelokupnom sigurnom fizičkom okolinom utječu na 

osjećaj sigurnosti djeteta, na zadovoljavanje potrebe djeteta da slobodno izražava brigu za 

sebe i traži zaštitu. 

Naime, da bi se dijete moglo zaštiti od potencijalno opasne, ugrožavajuće situacije, predmeta, osobe, 

mora ju znati prepoznati. Informirano dijete manje se boji određene situacije/predmeta. 

Učenjem pozitivnih strategija (a ne zastrašivanjem!) i načinima suočavanja s potencijalno opasnim 

situacijama, s malo ili nimalo stresa, jačamo dijete i omogućujemo mu da se samozaštiti i očuva 

vlastito zdravlje. 

 

CILJ PROGRAMA 

Jačanje socijalne kompetencije djeteta za suočavanje s potencijalno opasnim, ugrožavajućim situacijama 

kroz: 

 Upoznavanje djeteta s pravima i načinima iskazivanja i zadovoljavanja potreba 

 Učenje vještina važnih za očuvanje vlastitog zdravlja 

CILJANE SKUPINE 

Djeca u 4., 5. i 6. godini života 

NOSITELJI PROGRAMA 

Odgojitelji vrtića 
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PLANIRANE AKTIVNOSTI 

Program će se ostvarivati kroz brojne mogućnosti koje potiču razvoj vještina samoočuvanja. 

U odnosu na znanja djeteta o opasnim, ugrožavajućim situacijama/predmetima dijete ćemo poticati: 

 Da zna reći što treba, što ga boli, da li je gladno, umorno, kako se osjeća… 

 Da zna što se smije dirati u vrtiću/ doma, a što se ne smije jer je opasno (otrovi, oružje…) 

 Da zna i može reći «NE!» nepoznatoj osobi  

 Da prepoznaje opasnosti i ne dira ih – lijekovi, električni aparati, razbijeno staklo, igle, šprice.. 

 Da se ne igra na mjestima koja nisu pogodna za igru – ulica, parkiralište.. 

 Da zna kako se ponašati u prometu 

 Da zna od koga tražiti pomoć u slučaju ugroženosti (odgajatelj ili drugi poznati odrasli u vrtiću, 

službene osobe, važni brojevi telefona…) 

Razvijanje vještina samoočuvanja djece provodit će se u planskim i neplanskim situacijama, kroz 

slijedeće igre i aktivnosti: 

 

TO SAM JA     Kako se čuvam od opasnosti? 

      Dječak se izgubio- kako će doći kući, tko mu   

    može pomoći      

      Kako sam se ozlijedio; bio sam nepažljiv 

MOJA OBITELJ    Opasnosti u vrtiću/kod kuće- lijekovi, šibice,   

    električne instalacije, plin… 

      Na igralištu ne diramo odbačene predmete-   

    šprice, igle… 

      Kako sigurno koristim škare, čekić i čavle, 

 iglu i konac. .. 

MOJI PRIJATELJI  

      Penjanje na tobogan/penjalicu- kako sam   

                najsigurniji? 

      Igramo se prometa 
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      Danas mama kasni po mene u vrtić – ali o   

                meni uvijek netko brine… 

MOJA ULICA, NASELJE,    

GRAD      Prijatelj se razbolio/ozlijedio- kako mu   

     mogu  pomoći 

      Tko nam sve može pomoći kad smo u nevolji   

    (za pomoć zovemo tetu, mamu tatu…važni     

               brojevi telefona) 

       S nepoznatim odraslim se ne družimo kad   

                smo sami 

                                                                       Svatko može biti opasan… Kako i kome treba  

                                                                       reći NE! 

       

OBLICI 

Raznovrsne igre i aktivnosti, razgovori s djecom 

 

SURADNJA S RODITELJIMA 

Cilj programa je i posredovanje roditeljima kroz: 

 informiranje o programu (pismeni oblici, roditeljski sastanci) 

 potporu roditeljima za stjecanje znanja i vještina na promicanju razvoja vještina samoočuvanja 

djece(komunikacijske grupe, radionice) 
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PROGRAM PREVENCIJE I OLAKŠAVANJA 

NOŠENJA SA SVAKODNEVNIM STRESOM 

ZA ODGOJITELJE 
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UVOD 

Sigurnost djece tijekom boravka u vrtiću jedna je od prioritetnih zadaća odgojitelja. 

Odgojitelji trebaju pravovremeno i najefikasnije reagirati kako bi spriječili potencijalne 

situacije i događaje koje ugrožavaju sigurnost djece. Prema provedenim istraživanjima 

odgojitelji procjenjuju da upravo taj aspekt njihovog svakodnevnog rada najviše doprinosi 

doživljaju stresnosti posla (stres zbog mogućih povreda djece i bijega djece iz vrtića). 

Stres možemo definirati kao stanje koje nastaje kad smo suočeni sa situacijom ili 

događajem koji smatramo prijetećim ili uvjetima koji od nas iziskuju dodatno ulaganje napora 

kako bi udovoljili zahtjevima koji se pred nas postavljaju. 

 Kao poseban oblik stresa izdvajamo pregorijevanje  (burnout) koje možemo definirati kao 

specifični oblik dugotrajnog stresa koji se javlja kod osoba koje rade s ljudima. Događa se polako kroz 

duže vrijeme pa zbog toga često u početnim fazama ostane nezamijećeno, a tada je još lako popravljati 

negativne učinke. 

 Važno je reći da se ljudi razlikuju svojom osjetljivošću na frustrirajuće situacije i reakcijama na 

stanje frustracije i stresa. Reakcije na stresne situacije ovise o intenzitetu stresa, ali i o načinima 

suočavanja sa stresom. Ljudi različito reagiraju na istu stresnu situaciju, već prema tome što ona za njih 

znači i kojim mehanizmom za njeno savladavanje raspolažu. 

 

 Uz navedeno, faktori koji doprinose općem doživljaju stresnosti posla su:  

 uvjeti rada i zahtjevi posla (velik broj djece po skupinama)  

 period prilagodbe djece na vrtić 

 suradnja s roditeljima (nerealna očekivanja i nezainteresiranost roditelja, 

neprimjereno uplitanje u rad odgojitelja) 

 ponašanja djece (agresivna i hiperaktivna djeca, djeca koja ugrožavaju sebe ili 

drugu djecu, djeca koja odbijaju hranu). 

 Pod stresom opada razina naše efikasnosti i kvaliteta obavljanja svakodnevnih poslova.  

Upravo iz navedenih razloga u  okviru “Programa prevencije u cilju povećanja sigurnosti djece 

u našem vrtiću”, osmislili smo i “Program prevencije i olakšavanja nošenja sa svakodnevnim 

stresom za odgojitelje”. 

CILJ 

Smanjenje doživljaja stresa odgojitelja i ublažavanje njegovih negativnih posljedica. 
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NOSITELJ PROGRAMA 

- ravnatelj Vrtića 

 

CILJANA GRUPA 

- odgojitelji Dječjeg vrtića Balončica 

 

PLANIRANE AKTIVNOSTI 

Kako je za doživljaj stresa odlučujuće kako pojedinac procjenjuje svoju ugroženost u 

određenoj situaciji, tako i svoje sposobnosti da se s tom situacijom nosi, u okviru Programa 

planirane su aktivnosti i strategije koje vode promjenama na individualnom nivou. 

 

 Primjena “Upitnika samozaštite” za odgojitelje 

upitnik se koristi za procjenu koliko sami sebe dobro 

štitimo od stresa kroz: fizičku, psihološku, emocionalnu, duhovnu i profesionalnu 

samozaštitu. 

 

 Vođenje “Dnevnika stresa” od strane odgojitelja 

Odgojitelj kroz neko vrijeme vodi “Dnevnik stresa” koji je u obliku obrasca: 

 

 

Datum:  …………….. 

 

Što se dogodilo?…………………………………………. 

……………………………………………………………… 
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Gdje i kada se dogodilo?………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

 

Koji su faktori djelovali da to bude stresno?………. 

……………………………………………………………… 

 

 

Kako ste doživjeli sam događaj?……………………… 

………………………………………………………………. 

 

 

Jeste li uspjeli ublažiti ili prevladati simptome 

stresa? Kako? Kojim strategijama?………………….. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

Dnevnik stresa odgojitelju pomaže utvrditi koja je za njega optimalna razina stresa, a 

što izaziva neugodu, koje efikasne strategije suočavanja sa stresom već koristi, a koje još treba 

usvojiti i uvježbati. 

Budući da faktori koji doprinose doživljaju većeg stresa proizlaze prvenstveno iz karakteristika 

osobnosti i ponašanja pojedinca (nisko samopoštovanje, negativno gledanje na okolinu, percepcija 

manje socijalne podrške, nefunkcionalan stil suočavanja sa stresom) na aktualnim satovima će se pružati 

međusobna psihološka pomoć i podrška kroz: 

 individualno savjetovanje sa kolegicom ravnateljem vezano uz 

- teškoće u komunikaciji  ( s kolegicama, bliskim osobama, obitelji i djecom), 

- osobne probleme (potištenost, osamljenost, nezadovoljstvo, nesigurnost, obiteljska situacija) 
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- zdravstvene probleme 

 

 proradu Dnevnika stresa kroz pitanja: 

  - Koji su moji najčešći i glavni stresovi? 

  - Koji su moji oslonci u teškim trenucima? 

  - Što mogu učiniti da smanjim stres?            

 

 učenje strategije upravljanja stresom i primjena antistresnog 

ponašanja (individualno ili rad u malim grupama): 

 

- priprema za predvidljivi stresni događaj 

- smanjivanje važnosti događaja 

- smanjivanje nesigurnosti 

- jačanje samopouzdanja 

- poticanje racionalnog i pozitivnog mišljenja 

- promjena motrišta 

- unapređivanje međuljudskih odnosa 

- uspostavljanje zdravijeg načina života 

Voditelj: ravnatelj vrtića 

 

SOBA ZA RELAKSACIJU 

 Osigurati vrijeme (pauzu) i prostor gdje će se odgojitelji i ostali zaposlenici vrtića moći opustiti 

u ugodnom okruženju (slušati muziku, čitati, provoditi vježbe opuštanja, odnosno baviti se 

relaksirajućim aktivnostima, ovisno o vlastitim sklonostima) 

VREMENSKI TIJEK PROVOĐENJA PROGRAMA 

Aktivnosti će se provoditi kontinuirano tijekom cijele pedagoške godine, ovisno o potrebama 

odgojitelja. 
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PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE DJELOVANJA 

KADA RODITELJ NE DOĐE PO DIJETE NAKON 

DEŽURSTVA 

Odgojitelj 

 

- provjeravajte kontinuirano brojeve telefona i mobitela 

roditelja i unašajte promjene 

- posebno provjeravajte podatke o osobi kojoj možete dati dijete 

ako roditelj nakon dežurstva ne dođe po dijete (upoznati roditelje 

s postupkom ako dijete ostane nakon dežurstva – policija 

kontaktira Centar za socijalnu skrb.) 

 

Dežurni odgojitelj (u jutarnjem okupljanju i poslijepodnevnom 

boravku djece) 

 

- pokušajte uspostaviti kontakt sa roditeljem putem telefona ili 

mobitela 

- pokušajte uspostaviti kontakt s osobom koju je roditelj naveo kao 

osobu koja može odvesti dijete iz vrtića 

- ostavlja se mogućnost (30 – 60 min.) da je roditelja nešto 

nepredvidivo spriječilo u dolasku po dijete 

- obavijestite ravnateljicu 

- pozovite policiju i objasnite koje ste sve radnje poduzeli (tel. 112) 

- sve daljnje upute treba dobiti od policije. 
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PODSJETNIK NA POSTUPAK I METODE DJELOVANJA AKO 

DIJETE POBJEGNE IZ VRTIĆA 

 

 

1. Zadržite prisebnost, nemojte paničariti. 

 

2. Provjerite još jednom prostor igrališta i skupine. 

 

3. Obavijestite ravnateljicu ili njenu zamjenu. 

 

4.  Organizirajte krizni tim (ravnatelj, ostali odgojitelji)  

 

  5.   Krizni tim utvrđuje: 

      osobe koje djeluju s ciljem traženja: 

- zaposlenike (kancelarije) koji pretražuju prostorije vrtića 

-   odgojitelje (može i s djecom) koji pretražuju igralište 

    (moguće je pretpostaviti da se dijete sakrilo) 

-   zaposlenike (van procesa sa djecom i hranom) koji u 

    zadanim smjerovima traže dijete pri čemu se posebna  

    pozornost obraća na dijete bez pratnje, po opisu ili  

    dijete  u prisustvu sumnjive osobe - osobna prosudba  

 -  zaposlenike koji  idu u pravcu adrese stanovanja 
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6. Osoba koja organizira kontakt s roditeljima (ravnateljica ili   

njena zamjena): 

                 -   kontaktira s roditeljima telefonom ili mobitelom 

a. obavještava o događaju 

b. prikuplja podatke za traženje 

7. osoba koja obavještava policiju (ravnatelj ili njegova zamjena): 

-  daje podatke o djetetu i poduzetim radnjama istovremeno sa   

    obavješćivanjem policije, 

-  kontaktira se Osnivač i Ministarstvo znanosti i obrazovanja  u cilju 

pravodobnosti i istinitosti informiranja 

8. osoba koja kontaktira s medijima i nadležnim ustanovama – 

ravnateljica  (ostalim zaposlenicima zabranjeno davanje 

                         informacija bez suglasnosti ravnatelja) 

      Dostavlja medijima – samo činjenice, tražiti profesionalnost u 

informiranju (zabranjuje fotografiranja i objavljivanje podataka bez 

suglasnosti roditelja, osigurava istu zaštitu vrtića)                       

    Po završetku krizne situacije provodi se: 

 Kratka krizna intervencija – psiholog ili druga 

    educirana osoba provodi razgovor sa sudionicima  

    događaja 

 Pisanje izvješća  - s točno navedenim razlozima  

                     nastanka navedene situacije, metodama i  

                     postupcima djelovanja u rješavanju situacija 



  

20 
 

PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE 

DJELOVANJA KOD PREUZIMANJA  I PREDAJE 

DJETETA RODITELJU 

 Preuzmite dijete i predajte ga roditelju ili odrasloj osobi (od 18 godina 

nadalje), koju je roditelj naveo da može odvesti dijete (uz potpisanu 

suglasnost roditelja) 

 

 Osobu koju niste nikada vidjeli, a roditelj je naveo njen dolazak, zamolite za 

identifikaciju (osobna ili druga važeća isprava) 

 

 

 U slučajevima kada zapazite neku povredu djeteta kod dolaska u vrtić, 

pitajte roditelja što se dogodilo i zabilježite obavezno informaciju u 

dnevnik rada 

 

 U slučajevima sumnje na zlostavljanje djeteta obvezno se obratite 

ravnateljici 
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PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE DJELOVANJA PRI 

KORIŠTENJU IGRALIŠTA 

 Obilazak vanjskog prostora igrališta (pomoćna djelatnica (pralja 

post. rublja) – prijepodnevna smjena te spremačica – 

poslijepodnevna smjena (zbog kraćeg programa predškole) 

 Uklanjanje nedostataka, opasnih predmeta 

 Prijenos informacija o nedostacima ili opasnostima radi korištenja 

samo sigurnih – provjerenih dijelova igrališta (odgojitelj – 

odgojitelju) 

 Odgojitelj ili drugi zaposlenik koji uoči nedostatke ili opasnosti 

obavezno upisuje potrebu intervencije u dijelu popravaka ili 

otklanjanja opasnosti u bilježnicu domara s datumom prijave 

potrebe 

 U slučaju hitne potrebe reagiranja, odmah informirajte odgovorne 

osobe (ravnatelja, administrativnog rad.) 

 Prije izlaska na igralište, uputite djecu da odu na sanitarni čvor 

(tko treba) 

 Svakodnevno, pri izlasku na zrak, još jednom provjerite s djecom 

igralište i upućujte ih na elemente zaštite i samozaštite 

(odgojitelji)  - dogovorite s djecom pravila i granice korištenja 

igrališta 

 Provjeravajte i uvijek imajte na umu da  u svakom trenutku vidite 

svu djecu 

 

 Postoji li mjesto koje pruža djeci mogućnost izdvajanja gdje ih ne 

vidite? Pratite ga! 
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 U slučaju potrebe odlaska djeteta na sanitarni čvor, osigurajte mu 

pratnju odgojitelja, dok drugi do trenutka povratka, prate 

sigurnost ostale djece na dvorištu 

 Budite uz djecu koja koriste sprave na igralištu za koje 

procjenjujete da je neophodan vaš nadzor 

 Uvijek provjeravajte sve ulaze i izlaze s igrališta kad se nađete u 

njihovoj blizini (da li su zaključana ili je povučen zasun) 

 Zahtijevajte, na ljubazan način, ne zadržavanje roditelja na 

dvorištu radi sigurnosti djece (pozovite se na ovaj podsjetnik) 

 Nemojte nikada do kraja biti opušteni, jer se opasnost pojavi kad 

je najmanje očekujemo 

 Ne zadržavajte se u grupicama osim ako je to iznimno potrebno 

 Ponudite djeci sadržaje i aktivnosti koje će ih motivirati za 

kvalitetnu igru na igralištu 

 Razvijajte kontinuirano kod djece potrebu zaštite i samozaštite pri 

korištenju igrališta i sprava na njemu 

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE PRUŽANJA PRVE 

POMOĆI 

 

 Ostanite prisebni, nemojte paničariti! 

 Provjerite stanje svijesti ozlijeđenog djeteta 

 

 Ako je pri svijesti, ohrabrite ga i umirite (stvorite osjećaj sigurnosti) 
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 Brzim zapažanjem ustvrdite postoji li još uvijek neposredna opasnost po 

dijete i djecu, kako bi uklonili mogućnost većih ozljeda 

 

 Pružite osnovnu pomoć na mjestu nezgode i u položaju u kojem ste zatekli 

ozlijeđenoga, osobito ako niste sigurni o kakvoj se ozljedi radi 

 

 Okrenite dijete u bočni položaj (da se ne uguši), osim ako sumnjate na 

ozljedu kralježnice ili prijelome drugih kostiju, zdjelice, kao i na ozljede 

glave i vrata 

 

 Ne dajte djetetu ništa na usta (piti ili jesti) 

 

 Pozovite stručnu pomoć (zaposlenika osposobljenog za pružanje prve 

pomoći) 

 

 Poduzimanje potrebnih mjera i dogovara vodi stručna osoba, ovisno o 

težini povrede: 

-o povredi djeteta obavezno obavještavamo roditelja  (odgojitelj ili 

ravnatelj) 

-odgojitelj kod kojeg se dogodila povreda (veća), obvezan je sačekati 

roditelja 

-kod manjih povreda intervenciju provodi odgojitelj ili osposobljeni 

zaposlenici, osobno ili odlaskom u ambulantu 

-teže povrede, nakon pružanja prve pomoći, rješavaju se pozivima Hitnoj 

pomoći  
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NAPOMENA: Postupci pružanja prve pomoći u hitnim slučajevima i protokol 

ponašanja u izvanrednim situacijama (detaljno razrađen) nalazi se u svim 

odgojnim skupinama 

 

 Povreda se evidentira:  

 u evidenciji ozljeda (ravnatelj i odgojitelj) 

 izjava odgojitelja  

 

 

Zaposlenici osposobljeni za pružanje prve pomoći: 

 

 Marjana Jutriša, medicinska sestra 

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE I METODE DJELOVANJA U 

SVRHU PRUŽANJA SIGURNOSTI DJECE U SOBI DNEVNOG 

BORAVKA, POLIVALENATA I RADIONICA 

 

 Jutarnja spremačica (pomoćna kuharica i pralja posteljnog rublja), pri 

obilasku prostora, provjerava prvu razinu sigurnosti 

 Odgojitelj koji dolazi u prostor dežurstva, dodatno provjerava prostor 

 Odgojitelji, prije ulaska djece u matične skupine, polivalente ili radionice, 

provjeravaju navedene prostore 

 U slučaju uočavanja nedostataka ili izvora opasnosti u navedenim 

prostorima, obavezno informirajte odgovorne osobe o nedostacima ili 
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opasnostima   (obvezno upisati potrebnu intervenciju u dijelu popravaka ili 

otklanjanja opasnosti u bilježnicu domara s datumom prijave potrebe) 

 U slučaju da se ne može odmah intervenirati, osigurati navedeni prostor i 

provesti s djecom razgovor o izvoru opasnosti i potrebi zaštite i samozaštite 

 

NA ŠTO JE POTREBNO POSEBNO OBRATITI POZORNOST: 

 da li znate gdje se nalazi najbliža oprema za gašenje vatre 

 da li u  vašoj sobi ima po dijete opasnih sredstava i  materijala 

 da li su sve utičnice pokrivene 

 da li su sve igračke i namještaj u vašoj sobi primjerene za upotrebu djeci , u 

slučaju nedoumice, potražite savjet ravnatelja ili vanjskog stručnog 

suradnika radi mogućeg otklanjanja ili  prenamijene – razmještaja opreme 

tako da ne predstavljaju opasnost za dijete 

 uočite prostore osame djece i pojačajte nadzor nad događajima u tim 

prostorima 

 razvijajte navike samozaštite kod djece u korištenju prostora i međusobnoj 

interakciji 

 provjerite razinu opasnosti od prozora, vrata, kupaonica 

 pojačano pratite kretanje djece (posebno “šetača”) 

 

 

U sklopu ovog podsjetnika osigurat ćemo provođenje vježbe evakuacije u 

izvanrednim situacijama požara, potresa ili neke druge opasnosti zbog koje je 

potrebno djecu udaljiti iz objekta 
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PODSJETNIK ZA POSTUPKE I MJERE NADZORA 

KRETANJA OSOBA U OBJEKTIMA 

 Obratite pozornost na kretanje osoba u vrtiću 

 Ponudite pomoć u kretanju po vrtiću, sukladno dobivenoj informaciji (svi 

djelatnici) 

 Pratite neuobičajeno kretanje osobe, budite zapaženi, ispratite dotičnu osobu 

do izlaza 

 Informirajte  ravnatelja o sumnjivom kretanju 

 Obratite pozornost na zatvaranje svih ulaza u vrtić ( spremačice, kuharica, 

odgojitelji, sukladno dogovorenom vremenu) 

 

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE U SLUČAJU NASILJA U 

OBITELJI DJECE, NASILJA MEĐU DJECOM, NASILJA 

IZMEĐU RODITELJA I ODGOJITELJA 

 U slučaju sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta u obitelji 

odmah obavijestiti ravnatelja. 

 Ne poduzimati nikakava ispitivanja djeteta. 

 Na zvati roditelje na razgovor bez nazočnosti ravnatelja. 

 Ne pričati drugoj djeci, ni roditeljima što se u grupi događa. 

 U slučaju nasilja među djecom planirati aktivnosti putem kojih će se 

poticati nenasilno rješavanje sukoba. 

 Razgovarati s djetetom, objasniti mu posljedice nasilja nad drugim 

djetetom. 
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 Ohrabrivati dijete i pohvaliti ga za suradnju s drugima i nenasilno 

rješavanje sukoba. 

 U slučaju konflikta s roditeljem primijeniti tehnike komunikacije uvijek 

kod bilo kakvog osjećaja da je roditelj nezadovoljan, pokazati 

razumijevanje za problem roditelja. 

 Ne braniti se u slučaju napada roditelja zbog nečega, već sasalušati do kraja 

i reći „Ja vidim da ste vi nezadovoljni s …“, dogovoriti individualne 

konzultacije u vrijeme kad odgojitelj nije s djecom. 

 Nikako se ne upuštati u rasprave ili svađe s roditeljem (pogotovu ne u 

garderobi i pred djecom). 

 Nikako ne komentirati dijete ili roditelja drugim roditeljima ili djeci ili pred 

djecom. 

 Što prije i uvijek obavijestiti ravnatelja već i kad naslutite da bi roditelj 

zbog nečega mogao biti nezadovoljan. 

 

PODSJETNIK NA POSTUPKE U SITUACIJAMA KOD 

RAZVODA RODITELJA 

 Poticati roditelje da razgovaraju s djetetom i pripreme ga tjedan ili dva prije 

razlaza te da unaprijed pripreme što će reći. 

 Dozvoliti djetetu i ohrabriti ga da postavlja pitanja. 

 Naglasiti i reći mu da ono nije uzrok razvoda. 

 U tom periodu odgojitelj mora biti posebno emocionalno dostupan djetetu 

te ga ohrabrivati da izrazi svoje emocije (strah, tugu, ljutnju). 

 Odgojitelj može upućivati roditelje da potraže pomoć za sebe i dijete putem 

literature, Centra za socijalnu skrb, raznih terapija. 

 



  

28 
 

NALOG RAVNATELJA ZA OSOBITU PAŽNJU I OBVEZNU 

PRIMJENU 

 

1. STRUČNIM DJELATNICIMA 

2. MEDICINSKOJ SESTRI 

3. TEHNIČKOM OSOBLJU 

 

JUTARNJA SPREMAČICA (POMOĆNA KUHARICA I PRALJA 

POSTELJNOG RUBLJA) 

 

Radi prevencije ugrožavajućih ili potencijalno ugrožavajućih  

situacija ili predmeta za djecu jutarnja spremačica (pomoćna kuharica) 

obavezna je: 

1. svakodnevno, bez obzira na vremenske prilike, pažljivo obići i 

pregledati sve vanjske prostore vrtića (površine igrališta, zidove koji 

okružuju igralište, pješčanike, stepenište na tavan i sve ulaze u vrtić, 

glavni prilaz vrtiću u periodu od 7,00-7,30 sati), 

2. po potrebi i prema hitnosti obaviti poslove uklanjanja opasnih ili 

ugrožavajućih predmeta te za popravke (odmah obavijestiti ravnateljicu 

ili nazvati domara (vanj. suradnik), 

3. ravnatelj je obvezan svakodnevno, pri dolasku na posao, pregledati 

bilježnice prijavljenih nedostataka - kvarova i reagirati sukladno 

upisanom podatku o potrebi intervencije,  

4. bilježnica za prijavu kvarova, oštećenja ili dr. nedostataka mora biti  

postavljena na vidnom mjestu s kojim su upoznati svi zaposlenici vrtića 

(stol odgoj. sobe). 
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KUHARICA (svakodnevno) 

1. pažljivo pregledati prostor kuhinje i pomoćnih prostorija te upisati u 

bilježnicu (domara) uočene nedostatke, 

2. u zimskim mjesecima (prije početka radova na pripremanju jela), prema 

potrebi, posipati sol na prilazima (ulazima) u vrtić zbog sprečavanja 

padova djece i roditelja na zaleđenim površinama (od 5,30 – 6,00 sati). U 

slučaju velikih nanosa snijega nazvati domara (koji radi na Ugovoru o 

djelu) zbog čišćenja snijega; 

3. posebnu pažnju posvetiti temperaturi napitaka i hrane pripremljene za 

djecu (da ne bi došlo do opekotina) 

4. spriječiti djeci ulazak u kuhinju  

 

SPREMAČICE (popodnevne) 

1. pažljivo obići, pregledati, očistiti ili ukloniti ugrožavajuće ili slične 

predmete tijekom dnevnog čišćenja vanjskog prostora  (nakon ulaska djece 

u objekt) i unutarnjeg prostora u kojem borave djeca, 

2. ukoliko se primijete ugrožavajuća oštećenja koja treba ukloniti domar, 

obavezno se odmah upisuje u knjigu (domara) i o tome obavještava osoba 

zadužena za nadzor te označava ugrožavajuća sprava ili prostor natpisom 

kojim se upozorava na opasnost (npr. “Molimo da ne koristite zbog 

oštećenja”, “Oprez-oštećenje” i sl.) 

3. Obavezno u bilježnicu domara upisati potrebu intervencije s datumom 

uočavanja potrebe 
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