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1. UVOD 

Dječji vrtić Balončica obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a osnivač 

Dječjeg vrtića je Općina Hum na Sutli. Program odgojno - obrazovnog rada namijenjen je 

djeci od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. 

Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića Balončica za pedagošku 

godinu 2021./2022. izrađen je s ciljem poticanja cjelovitog razvoja djeteta, a uvažavajući 

individualne razvojne potrebe i mogućnosti djeteta. Program se provodi u skladu sa 

suvremenom koncepcijom ranog i  predškolskog odgoja i obrazovanja, polazeći od stvarnih 

potreba djeteta i njegove osobnosti, u stalnoj dinamičnoj interakciji s obitelji i okruženjem te 

se kontinuirano usklađuje s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje. Provodit će se u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na predškolski 

odgoj i obrazovanje, a to su u prvom redu Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (uz 

izmjene i dopune) i Državni pedagoški standard (uz izmjene i dopune).  Svojim djelovanjem 

pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo 

razvoju društvene zajednice.  

Cilj je fleksibilna organizacija rada i praćenje potreba djece, roditelja, zaposlenika uz 

stvaranje optimalnih uvjeta za život i funkcionalnu organizaciju rada. 

 

 

2. USTROJSTVO RADA 

 Još jedna pedagoška godina je pred nama, puna je izazova ( kao i prošla) jer smo se susreli sa 

globalnom pandemijom zvanom COVID -19. koja je uvela podosta promjena u naš rad , u 

naše živote. Suočeni smo sa nizom uputa i preporuka koje smo dobili od strane Hrvatskog 

zavoda za javno zdravstvo (zadnje upute 26.8.2021.) prema kojima organiziramo rad u ovoj 

pedagoškoj godini. Nastojimo u našem radu provoditi sve epidemiološke mjere koje smo od 

istih dobili. Očuvanje zdravlja djece i svih zaposlenika odgojno-obrazovnog rada nam je 

najbitnija zadaća. Potreba za vrtićem u našem kraju je i dalje velika i potrebna. Stoga i ove 

godine potražnja od strane roditelja za vrtićem je u rastu. U 2020./2021.g otvorili smo 

Podružnicu u mjestu  Prišlin, Hum na Sutli. U Dječjem vrtiću Balončica -Podružnica Prišlin 

odgojno-obrazovni rad odvija se u jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini.   

Opći 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. 

 



 

 Realizirat ćemo sljedeće programe:   

- redoviti (10 satni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi  

- program predškole na razini Općine Hum na Sutli. 

- sukladno preporukama HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ove će se 

godine provoditi kraći programi u Vrtiću poštujući sve mjere i preporuke. 

- Provodit će se kraći program engleskog jezika -kojeg će provoditi Udruga 

„Naučimo puno“ iz Zagreba,  

te kraći program ritmike i baleta kojeg provodi Art akademija iz Zagreba. Svi 

programi verificirani su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja 

- tijekom godine roditeljima će biti ponuđen i (verificirani) kraći program sportske 

igraonice – kojeg provodi  Sportska udruga KU-KU-RI-KU. 

 

- Poštujući važeće Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID -19 za 

ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u 

kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te 

učenika koji pohađaju razrednu nastavu od 26. kolovoza 2021.g. (u daljnjem 

tekstu: upute HZJZ)  Dječji vrtić Balončica donio je Upute o radu u Dječjem vrtiću 

Balončica za vrijeme trajanja epidemije COVID -19. Cilj uputa je osiguravanje što 

sigurnijih uvjeta izvođenja odgojno – obrazovnog rada uz uvažavanja specifičnosti 

s obzirom na dob djece kao i na specifičnosti ustanove. Uputama su definirane 

temeljne odrednice za sve radnike te specifične upute za odgajatelje, stručno, 

administrativno, pomoćno tehničko osoblje i roditelje. Praćenjem epidemiološke 

situacije te suradnjom s lokalnim stožerom civilne zašite i nadležnim 

ministarstvom, ovisno o stupnju rizika, tijekom godine mijenjat će se upute i 

protokoli, a time i organizacija rada vrtića te provedba redovitih i posebnih 

programa kraćeg trajanja kao i programa javnih potreba. 

-  Također, ovisno o epidemiološkoj situaciji planirat će se aktivnosti i suradnje s 

društvenom sredinom (posjete, izleti, , uključivanje u manifestacije), suradnja s 

roditeljima i edukacije radnika Prema uputama i preporukama HZJZ-A.  

Za radnike vrtića prilikom ulaska u objekt obvezan je prelazak dezbarijere, 

dezinfekcija ruku i mobitela, mjerenje temperature pri dolasku/odlasku, nošenje 

maski u zajedničkim prostorijama te ograničeno kretanje po ustanovi. Vodi se 

evidencija dolazaka osoba zaduženih za popravke i mjesečno održavanje opreme i 



 

uređaja. Za roditelje koji ulaze u objekt obvezno je nošenje maski, prelazak 

dezbarijere, dezinfekcija ruku, te kratko zadržavanje u garderobi prilikom 

primopredaje djece. Svakodnevno se vodi evidencija dolaska/odlaska roditelja ili 

drugih osoba u pratnji. Odgajateljska vijeća, stručne grupe, različite edukacije, 

sjednice Upravnog vijeća kao i roditeljski sastanci provodit će se prema Uputama i 

preporukama Hzjz-a, a u slučaju iznimne situacije i pogoršanja epidemiološke 

slike provodit će se isključivo ONLINE. Također, u slučaju iznimne situacije, 

temeljem preporuka epidemiološke službe ostvarit će se dvosmjerna komunikacija 

s roditeljima djece ili cijelih skupina koje su u samoizolaciji. Za online 

komunikacije koristit će se platforme Viber, Zoom,  te službena internetska 

stranica vrtića i mail. 

 

 

 

 

a) USTROJ REDOVITOG (10 satnog ) PROGRAMA  

U vrtiću se realizira deset -satni primarni program što zadovoljava potrebe roditelja. Radno 

vrijeme ustanove je od 5,30 – 15,30 sati , dežurstvo do 16,30. Zbog epidemiološke situacije   

odgojitelji vode popis djece ( evidenciju) te njihov dolazak u jasličkim i vrtićkim skupinama 

za vrijeme dežurstva.  

Redni 

  broj 

  PROGRAM    POČETAK      

     R A D A 

ZAVRŠETAK 

      R A D A 

     UKUPAN BROJ 

PLANIRANIH RADNIH 

             D A N A 

 

1. 

REDOVITI 

(10 SATNI) 
01.09.2021. 31.08.2022. 252 

 

PLANIRANI BROJ DJECE PO SKUPINAMA 

REDNI 

BROJ 
ODGOJNA SKUPINA BROJ  DJECE 

1. MLAĐA JASLIČKA 16 

2. SREDNJA JASLIČKA 18 



 

3. STARIJA JASLIČKA 23 

4. MLAĐA VRTIĆKA 25 

5. SREDNJA VRTIĆKA 27 

6. STARIJA VRTIĆKA 29 

  

                            

DJEČJI VRTIĆ BALONČICA -PODRUŽNICA PRIŠLIN 

                  

 

                                                                         

                        

 

UKUPNO: 162 DJECE 

PODACI O DJELATNICIMA 

 

REDNI 

BROJ POSLOVI I ZADACI 
STRUČNA   

SPREMA 
BROJ  IZVRŠIOCA 

1. ODGOJITELJ VŠS I VSS 15 

2. MEDICINSKA SESTRA SSS 1 

3. RAVNATELJ VŠS 1 

4. 
TAJNIK ADM.- FINANC. 

RADNIK 
SSS 0,814 (30 sati tjedno) 

5. GLAVNA KUHARICA KV 1 

6. POMOĆNA KUHARICA NKV 1 

7. SPREMAČICA NKV 

2 (1 radnik na puno 

radno vrijeme, 

1 na 15 sati tjedno) 

8. 
POMOĆNA KUHARICA/ 

PRALJA 
NKV 1 

                           

 

            1. 

MJEŠOVITA 

VRTIĆKA 

SKUPINA  

24-ero djece ( 4-7 g) 



 

        UKUPNO:           23 

 

Organizacija rada će tijekom godine biti fleksibilna, tj. radno vrijeme zaposlenih će se, 

ovisno o realizaciji programa rada i potreba djece i roditelja, odlukom ravnatelja 

mijenjati. Sukladno odluci Općinskog vijeća od 15.7.2021. s početkom pedagoške 

godine zaposlili smo još dva odgojitelja koji  rade u skupinama gdje je povećan broj 

djece kako bi se odgojno-obrazovni program mogao što kvalitetnije organizirati. 

Ukoliko će potreba za upisom djece biti i tijekom godine, trebat će se potražiti 

dodatno rješenje ( dogradnja vrtića..) . 

 Povremene poslove tekućeg održavanja  elektroinstalacija,  izvodit će ovlaštena 

poduzeća ili privatni poslodavci. U slučaju dužeg bolovanja i godišnjih odmora 

radnika u odgojno – obrazovnom radu ili tehničkoj službi ravnateljica će 

pravovremeno organizirati adekvatnu zamjenu. Struktura radnog vremena odgajatelja  

utvrđena je sukladno zadaćama Godišnjeg plana i programa rada te sukladno 

epidemiološkoj situaciji. S ciljem boljeg zadovoljavanja potreba djece i roditelja te 

odgovornog, učinkovitog i racionalnog poslovanja pratit će se kvaliteta organizacije 

rada. 

              Poslove domara obavljat će vanjski suradnik (Ugovor o djelu) prema potrebi. 

 

PLANIRANJE  RADNOG VREMENA 

Radno vrijeme odgojitelja i medicinske sestre       

REDNI 

BROJ 
ODGOJNA SKUPINA 

ODGOJITELJI I 

MED. SESTRA 
RADNO VRIJEME 

1. 
MLAĐA JASLIČKA 

„RIBICE“ 

M.T., 

M.J. , 

I.B. 

5,30 – 11,00 

10,00 – 15,30 

2. 

SREDNJA JASLIČKA 

„PČELICE“ 

B.D. 

M.K.Z. – zamjena za 

Snježanu Žerjav 

6,30 – 12,00 

10,00 – 15,30 

3. STARIJA JASLIČKA 

 

„GLJIVICE“ 

G.M., 

V.R. 
6,30 – 12,00 

10,00 – 15,30 

4. MLAĐA VRTIĆKA 

„BUBAMARE“ 

T.K., 

L.T. 
6,30 – 12,00 

10,00 – 15,30 

5.  SREDNJA VRTIĆKA 

„LEPTIRIĆI“ 

S.B., 

S.L., 

D.T. 

6,00 – 11,30 

10,00 – 15,30 



 

6. STARIJA VRTIĆKA 

„ZVONČIĆI“ 

A.M. 

K.K., 
6,30 – 12,00 

11,00 – 16,30 

 

 

DJEČJI VRTIĆ BALONČICA -PODRUŽNICA PRIŠLIN 

1. MJEŠOVITA 

VRTIĆKA 

SKUPINA  

     S.O. 

     D.H. 

5,30 -11,00 

10,30-16,30 

 

Odgojitelji tjedno izmjenjuju radno vrijeme po skupinama – jutarnja i popodnevna smjena.  

Tijekom pedagoške godine pratit će se fleksibilna organizacija radnog vremena sa ciljem što 

kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog rada.  

  Zbog manjeg broja djece u jutarnjem dežurstvu ( do 6,30) rad će biti organiziran u mlađoj 

jasličkoj skupini do 6,00 sati za sve odgojno-obrazovne skupine ( iz ankete provedene s 

roditeljima cca.4-5 ero djece od 5,30 – do 6,00 sati). Nakon 6,30 sati sve odgojno-obrazovne 

skupine borave u svojim sobama dnevnog boravka. 

U popodnevnom dežurstvu od 15,30 – d o 16,30 rad će se odvijati u odgojnoj skupini 

„Ribice“ U dežurstvu odgojitelji će voditi točnu evidenciju dolazka/odlazka djece sukladno 

Uputama Hzjz-a.  

 U Dječjme vrtiću Balončica- Podružnica Prišlin odgojiteljice fleksibilno kombiniraju radno 

vrijeme ( radno vrijeme vrtića je od 5,30 15,30 sati ,a dežurstvo do 16,30 sati. Međutim djeca 

uglavnom odlaze doma u 16,00 ili 16,10, a nekad i ranije, stoga odgojiteljice prilagođavaju 

satnicu dolaska na posao. U Podružnici od 7,30 do 13,30 boravi i pomoćna osoba ( 

kuharica/pralja). 

 

Rad zaposlenih će se realizirati u okviru 252 radna dana i 2016 sati rada raspoređenih kroz 

pedagošku godinu koja traje od 1.9.2021.- 31.8.2022. 

Struktura radnih sati nalazi se u tablici u privitku. 

 

 

 

 

 

RAVNATELJ 

- 7,00 - 15,00 

- U SKUPINI:  - na zamjeni za godišnje odmore odgojitelja tijekom ljetnih mjeseci i  



 

    po potrebi tijekom godine(bolovanja, izolacije/samoiolacije) 

TAJNIK ADMINISTRATIVNO-FINANCIJSKI RADNIK - 30 SATI TJEDNO 

- 10,00 – 16,00 

TEHNIČKO OSOBLJE 

KUHARICA                                     -  5,30 – 13,30 

POMOĆNA KUHARICA              -  6,30 – 14,30 

KUHARICA / PRALJA                             -  6,30 – 13,00 / 17,00 – 18,30 

                                                                        

 

TEHNIČKO OSOBLJE:                                                                     

1. SPREMAČICA                          -  9,30 – 17,30 

2. SPREMAČICA – 15 SATI TJEDNO  - 15,30 – 18,30 

 

STRUKTURA RADNOG TJEDNA ODGOJNIH DJELATNIKA 

Ukupan dnevni/tjedni fond sati u ustanovi dijeli se na  sate: 

1.neposrednog rada 

2.ostalih poslova 

 

 NEPOSREDNI RAD S DJECOM    

 - prosječno 5,5 sati dnevno  / 27,5 sati tjedno 

 

 OSTALI POSLOVI 

- prosječno iznose 2 sata dnevno / 10 sati tjedno 

 

Ostali poslovi moraju služiti za  podizanje kvalitete igre, odgoja i učenja djece 

u predškolskim ustanovama te osobnog profesionalnog razvoja i rasta stručnih 

radnika. Prema Državnom pedagoškom standardu ostali poslovi obuhvaćaju: 

 

-       PRIPREMA ZA RAD (makro, mikro,  

           dnevni planovi, valorizacije, izrada po- 

  magala za rad i dr.)                -  8 sati 

-SURADNJA S RODITELJIMA   -  1 sat 



 

- STRUČNO USAVRŠAVANJE                  -  1 sat 

- DNEVNI ODMOR     -  2,5 sata  

     ____________________ 

     UKUPNO:       40 sati 

NAPOMENA: Satnica je utvrđena prema Državnom pedagoškom standardu 

predškolskog odgoja i naobrazbe ,članak.29.Tjedna obveza od 40 sati za odgojno-

obrazovne radnike strukturirana je 27,5 sati neposrednog rada s djecom  ( rad u 

skupini, dežurstva, posjete, izleti itd.).te 12,5 sati na ostalima ,uključujući i stanku. U 

ostale sate rade ulaze sati za planiranje, pripremanje, suradnju s roditeljima, 

permanentno stručno usavršavanje( individualno i kolektivno), odgojiteljska vijeća, 

aktivi ,radni dogovori, rad u timovima 

 

01.09.2021.- početak pedagoške godine 

31.08.2022.- završetak pedagoške godine 

 

Program će financirati Osnivač vrtića Općina Hum na Sutli i roditelji djece polaznika 

redovitog programa u omjerima sukladno Odluci o financiranju rada dječjeg vrtića koju 

donosi Osnivač. 

 

 

b) PREDŠKOLA 

 

Na razini OPĆINE HUM NA SUTLI djelovat će 1 skupina PREDŠKOLE. Plan i program 

rada predškole nalazi se u privitku ovog plana. 

 

3. MATERIJALNI UVJETI RADA  

Prostor kao „treći odgojitelj“ organizirat ćemo da djeci u velikoj mjeri pruža osjećaj slobode i 

mogućnost ugodnog druženja, osigurava svakodnevne kontakte djece i odraslih, omogućava 

komunikaciju, otkriva nove i neobične materijale za eksperimentiranje, spoznavanje i 

istraživanje. Promatrat ćemo i analizirati smislenost prostorne organizacije za djetetov razvoj i 

življenje te ga učiniti sličnijim obiteljskom okruženju i ozračju. Prostornom organizacijom 



 

naglasit ćemo socijalno-interaktivnu komponentu omogućavajući djeci izbor prostora u kojem 

borave i odgajatelja u čije aktivnosti se žele uključiti, kao i mogućnost osamljivanja ovisno o 

njihovim potrebama. Maksimalno će se, gdje i kada je to moguće, uvažavati osobni ritam 

djece i specifične potrebe svakog djeteta. Funkcionalnost prostora će se kontinuirano 

procjenjivati kako bi se utvrdila njegova logičnost i pedagoška osmišljenost.  

 

Pregled zadaća ,sadržaja i aktivnosti 

ZADAĆE,SADRŽAJI 

,AKTIVNOSTI 

NOSITELJI SURADNICI VRIJEME 

PROVEDBE(mjeseci) 

Snimanje stanja 

materijalno tehničke 

opremljenosti 

ravnateljica Odgojiteljice, 

kuharice, 

Spremačice 

,admin.rad. 

 

9./10. 

Izvršiti kvantitavnu i 

kvalitativnu analizu 

materijalnih uvjeta rada 

Ravnateljica, 

odgojiteljice 

Tehničko 

osoblje, 

ravnateljica 

 

Kontinuirano 

Izrada orijentacijskog 

plana nabavke za vrtić, 

a na osnovi stalnog 

praćenja interesa djece 

vršiti korekcije, 

preinake  

 

 

odgojiteljice 

 

 

Ravnateljica, 

odgojiteljice 

 

9./10. 

Utvrđivanje potreba za 

provedbu godišnjeg 

plana i programa rada 

ustanove 

odgojiteljice ravnateljica 9./10. 

Izrada zahtjeva za 

potrebe skupine  

odgojiteljice ravnateljica 9./10 

Oblikovati poticajno 

okruženje koje 

omogućuje nesmetano 

kretanje ,neovisnost, 

odgojiteljice Ravnateljica, 

odgojiteljice 

kontinuirano 



 

interakciju i privatnost 

djeteta 

Prilikom opremanja 

prostora voditi brigu o 

bogatstvu 

,raznovrsnosti , 

dostupnosti i 

iskoristivosti  sredstava, 

pomagala i materijala 

za rad 

 

 

odgojiteljice 

 

 

ravnateljica 

 

 

kontinuirano 

Osobitu pozornost 

usmjeriti na poticajnom 

oblikovanju prostora i 

sigurnost djece u 

jasličkim skupinama, 

neovisnost, pravo i 

slobodu kretanja 

 

 

odgojiteljice 

 

 

Ravnateljica, 

tehničko osoblje 

 

 

kontinuirano 

Praćenjem aktivnosti 

djece, vršiti stalne 

korekcije, preinake i 

dopune materijalne 

sredine kako bi 

odgovaralo 

promjenjivim 

interesima djece koja u 

njemu žive, istražuju i 

uče 

 

 

odgojiteljice 

 

 

 ravnateljica 

 

 

kontinuirano 

Osigurati djeci aktivno 

istraživanje i interakciju 

s odraslima, drugom 

djecom i materijalima 

,vodeći brigu o 

sigurnosti 

 

 

odgojiteljice 

 

 

Ravnateljica 

,odgojiteljice 

 

 

kontinuirano 



 

Ostvarivanje suradnje s 

društvenom zajednicom 

s ciljem društvenog 

ulaganja u skrb za djecu  

i poticanje njihovog 

razvoja 

 

 

ravnateljica 

 

 

 odgojiteljice 

kontinuirano 

Traženje sponzora, 

donatora uključivanje 

roditelja ,stručnjaka 

različitih profila koji će 

na različite načine 

participirati u 

kvalitetnoj realizaciji 

unapređivanja 

materijalnih uvjeta 

rada(donatori,s 

ponzori..)  

 

 

ravnateljica 

 

 

odgojiteljice 

 

 

kontinuirano 

Praćenje izdavačke 

produkcije ,novih 

tehnologija ,tržišta 

igračaka i materijala za 

rad s djecom 

 

 

ravnateljica 

 

 

odgojiteljice 

 

 

kontinuirano 

Vrednovanje i 

samovrednovanje 

osobnog doprinosa u 

poboljšanju 

materijalno-tehničkih 

uvjeta za rad s djecom i 

ostvarivanje plana i 

programa ustanove i 

odgojne skupine 

 

 

 

odgojiteljice 

 

 

 

ravnateljica 

 

 

 

polugodišnje 

 

 



 

 

 

 

 

 

OPĆA I DIDAKTIČKA OPREMA  

U odgojno-obrazovnom radu koristit će se osnovna oprema, didaktička sredstva i ostali 

materijali. Pri nabavi sredstava i didaktičkog materijala rukovodili smo se slijedećim 

kriterijima:  

-zadovoljavanje pedagoških kriterija, visokih estetskih kriterija, funkcionalnost i 

zadovoljavanje sigurnosno zaštitnih uvjeta.  

Pedagoški kriterij - prilagođenost dobi djece, multisenzoričnost, dostupnost i polivalentnost, 

mogućnost otkrivanja konvencionalne upotrebe materijala, a kasnije i simboličke. 

 Estetski kriterij – skladne boje, lijep izgled i privlačnost za dijete.  

 Funkcionalni kriterij – materijal koji se koristi u dječjim aktivnostima mora pozivati djecu na 

aktivnost, angažman, provocirati i pokretati dijete na akciju.  

Sigurnosni kriterij- lakoća manipuliranja, reorganiziranja, laka prenosivost, zaobljenost svih 

uglova.  

U unutarnjem prostoru raspodijeliti će se stalni i povremeni centri aktivnosti. Njihov izbor i 

organizacija polazi od holističkog razvojnog pristupa, pokrivenost svih područja razvoja, 

osiguravanje dubljeg i intenzivnijeg proučavanja aktualne teme ili projekta i sl. Nastojat ćemo 

centre učiniti što sličnijim stvarnom životu (od centara simboličke igre, preko centara 

različitih zanimanja, radionica do istraživačkih centara). Svi centri su opremljeni temeljnom 

opremom koja će se nadopunjavati u suradnji s roditeljima, prikupljanjem i pribavljanjem 

PNM-a i njegovim pedagoškim oblikovanjem organizirati će se osnovni, gotovo stalni centri:  

• Obiteljski 

 • Građenja i konstruiranja 

 • Stolnih i didaktičkih igara 



 

 • Dramsko scenskih igara 

 • Likovnih aktivnosti  

• Glazbenih aktivnosti 

 • Audio-vizualnih sredstava 

 • Istraživačko spoznajnih aktivnosti 

 • Centar početnog čitanja i pisanja i predmatematičkih vještina  

• Životno praktičnih i radnih aktivnosti 

 • Centar aktivnosti kretanja  

Povremeni centri organizirati će se prema trenutnim preokupacijama djece (centar liječnika, 

ljekarne, trgovine, tržnice, frizera i sl.). Bogatstvo didaktičkog okruženja i materijalni uvjeti 

općenito u kojima se ostvaruje pedagoška praksa moraju zadovoljiti raznovrsne mogućnosti 

istraživanja, učenja i igre te različite razine njihove primjene. 

 

Sredstva za rad vrtića osiguravaju se iz: 

- sredstava proračuna Osnivača, općine Hum na Sutli (čl. 48. stavak 1. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. br. 10/97., 107/07., 94/13.)  

- obvezatnim sudjelovanjem roditelja u cijeni programa, sukladno Odluci o financiranju 

 - sufinanciranjem u dijelu ekonomske cijene programa za djecu iz drugih općina i gradova s 

čijeg područja djeca borave u dječjem vrtiću Balončica 

- sufinanciranjem programa predškole, od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja  

- donacijama. 

 

 

Plan nabave: 

Ove odgojno-obrazovne godine potrebno je ukoliko Osnivač osigura sredstva za kapitalna 

ulaganja, planirati sljedeće popravke i nabavke; 



 

- 2 klima uređaja (kuhinja i dograđeni dio vrtića) 

- kontinuirano dopunjavati didaktička sredstva, igračke i pomagala 

- dopunjavati knjižnicu novoizašlom stručnom i dječjom literaturom 

- vršiti održavanje i popravak postojećih strojeva i AV sredstava 

- kontinuirano nabavljati likovni materijal 

- redovito snabdijevati sve odgojne skupine potrošnim materijalom 

- didaktički materijal za potrebe PREDŠKOLE u vrtiću 

- nabavljati radnu odjeću i obuću za odgojitelje, osoblje u kuhinji, spremačice 

- dotrajalu vanjsku ogradu vrtića zamijeniti novom ogradom 

- nabaviti i opremiti 2 jasličke skupine novim namještajem 

- nabaviti i postaviti video nadzor na vanjskom dvorištu i okolnim terasama 

- u Podružnici  potrebno je još :-nabaviti dodatne dvije sprave na dječjem igralištu te klupu 

za odmor, nabaviti printer 

  

 

                      

 

 

 

4.NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 

a) Ostvarivanje njege 

CILJ: Održavanje postignutog standarda kvalitete u području brige za zdravlje djece, 

povećanje kvalitete suradnje svih sudionika procesa očuvanja i unapređenja zdravlja djece i 

intenzivan rad na razvoju zdravstvene kulture i samozaštite djece.  

BITNE ZADAĆE:  

U odnosu na dijete: 

- osvještavanje djeteta o važnosti brige za vlastito zdravlje 

- voditi stalnu brigu i kontrolu nad zdravljem djeteta, jačati dječji organizam 

- osposobljavanje djeteta na samozaštitu i samopomoć u potencijalno rizičnim 

situacijama 



 

- prema individualnim potrebama svakom djetetu pružiti odgovarajuću njegu i 

zadovoljavanje njegovih biofizioloških potreba (za hranom, snom, zrakom, 

pokretom ) 

- brinuti o osobnoj higijeni i urednosti djeteta 

- maksimalno se orijentirati na poboljšanje osnovnih uvjeta njege i odgoja djece u 

vrtiću 

- identifikacija i kontinuirana briga za potrebe djece sa zdravstvenim poteškoćama 

i poduzimanje odgovarajućih mjera prema programskim sadržajima. 

 

 

U odnosu na odgojitelje i druge radnike:  

- edukacija odgojitelja i drugih radnika o suvremenim pristupima prevenciji 

bolesti, očuvanju i unapređenju zdravlja 

- edukacija odgojitelja o individualnim potrebama djece sa zdravstvenim 

poteškoćama  

- promišljanje o primjeni, ovisno o uzrastu djeteta primjerenih metoda i 

zanimljivih aktivnosti zdravstvenog odgoja.  

U odnosu na roditelje:  

- edukacija i stručna pomoć roditeljima u zaštiti djetetova zdravlja 

- promoviranje zdravih stilova života i značaja roditeljskog modela u razvoju 

zdravstvene kulture djeteta 

- kontinuirana suradnja s roditeljima djece sa zdravstvenim poteškoćama.  

 

STRATEGIJA DJELOVANJA  

- preventivne mjere za sprečavanje bolesti i rano otkrivanje zdravstvenih teškoća:  

mjere za sprečavanje respiratornih infekcija,  

protuepidemijske mjere, 

sanitarno - higijenske mjere, 

prevencija karijesa,  

projektni rad s djecom na temu brige za vlastito zdravlje, osvještavanje zdravih  

stilova života i samozaštite.  

- Edukacija radnika putem stručnih predavanja u vrtiću.  



 

- Sudjelovanje vanjskih stručnjaka i zdravstvenih radnika (pedijatar, stomatolog) u 

zaštiti djetetova zdravlja i zdravstvenom prosvjećivanju djece, odgojitelja, 

roditelja. 

 

 

 

NAČIN PRAĆENJA, EVALUACIJA I DOKUMENTIRANJE  

- analiza procijepljenosti, pobola i povreda djece 

- praćenje stanja uhranjenosti djece 

- protokoli i bilješke odgojitelja vezano uz projektni rad s djecom 

- dječje izjave i likovni radovi 

- plakati i slikovnice 

- foto i video zapisi. 

 

INDIKATORI POSTIGNUĆA  

- smanjenje pobola i povreda djece 

- interes djece za sudjelovanje u aktivnostima i projektima o zaštiti zdravlja 

- stručna kompetentnost odgojitelja na prevenciji pobola i pomoć djetetu kod 

ozljeđivanja  

- kvalitetnija suradnja s obitelji djeteta 

- povećana učinkovitost suradnje s vanjskim stručnjacima na zaštiti zdravlja 

djeteta. 

 

b) Unapređivanje prehrane djece 

CILJ: Održavanje postignutih standarda kvalitete prehrane, dalje poticanje usvajanja 

pravilnih prehrambenih navika s ciljem pravilnog rasta i razvoja djeteta i razvoja 

kompetentnosti kod konzumiranja obroka i vode.  

 Na početku svakog mjeseca ,u kutić za roditelje i na mrežne stranice vrtića stavljat će 

se jelovnik ( prema zdravstvenim normativima) 

Dnevni ritam prehrane je sljedeći: 

-zajutrak   6,00-7,00 

-doručak   8,00-8,30 



 

-objed       10,30-12,00 ( ovisno o dobi djece) 

-užina       13,30 -14,00 

 

Redovito će se pratiti priprema ,distribucija i kvaliteta hrane ( kako u matičnom vrtiću 

tako i u podružnici),vremenska realizacija konzumiranja hrane, dostupnost tekućine 

svakom djetetu. 

Kod izrade jelovnika sudjeluje glavna kuharica, medicinska sestra te ravnateljica. Za 

djecu s alergijama izradit će se jelovnici i pripremati hrana prema preporukama 

roditelja i individualnim potrebama djeteta. Dnevni odmor organizirat će se prema 

individualnim potrebama djeteta u svim odgojno -obrazovnim skupinama. 

BITNE ZADAĆE:  

U odnosu na dijete  

- dosadašnja iskustva na osvještavanju djece o važnosti pravilne prehrane obogatiti  

novim, djeci prihvatljivim i poticajnim sadržajima 

- razvijanje kompetencije o konzumiranju optimalnih količina hrane i vode 

obzirom na dob i zdravstvene specifičnosti ( samoposluživanje) 

- razvijanje materijalnih i komunikacijskih uvjeta tijekom konzumiranja obroka.  

 

U odnosu na odgojitelje i druge radnike  

- edukacija odgojitelja - nove znanstvene spoznaje o utjecaju pravilne prehrane na 

rast i razvoj djeteta 

- promišljanje odgojnih postupaka koji će potaknuti dijete da konzumira obroke i 

nove namirnice koje se nude  

- osvješćivanje kuhinjskog i tehničkog osoblja o njihovoj ulozi i važnosti 

- pravovremeno i adekvatno zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta za njegov 

cjeloviti razvoj. 

 

U odnosu na roditelje  

- edukacija roditelja o važnosti pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i razvoj 

djeteta 

- suradnja na zadovoljavanju individualnih specifičnosti u prehrani djeteta.  

 

 

STRATEGIJA DJELOVANJA  



 

- identifikacija individualnih specifičnosti i posebnih potreba djeteta putem 

inicijalnog razgovora s roditeljima 

- planiranje prehrane za djecu s posebnim prehrambenim potrebama 

- unapređenje materijalnih uvjeta za provedbu samoposluživanja djece i kulturu 

blagovanja 

- edukacija i osvješćivanje odgojitelja i drugih sudionika o utjecaju prehrane na 

cjeloviti razvoj djeteta (stručna predavanja, literatura i radni dogovori) 

- edukacija roditelja o utjecaju prehrane na rast i razvoj djeteta te važnost roditelja 

kao modela poželjnog ponašanja 

- uključivanje djece u pripreme za konzumiranje obroka (sudjelovanje kod 

pripreme stola, korištenje adekvatnog pribora, komunikacija i ponašanje pri 

objedu, pospremanje posuđa i pribora nakon obroka) 

- praktične aktivnosti djece (priprema zdravih napitaka, voćnih obroka, salata, 

namaza) 

- sudjelovanje kuharica u aktivnostima djece, praćenje konzumiranja obroka i 

razgovor s djecom 

- unapređivanje komunikacijskih odnosa odgojitelja, kuharica i spremačica s 

ciljem kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba djece 

- uključivanje roditelja u odgojni proces uz obilježavanje tradicionalnih blagdana. 

 

 

NAČIN PRAĆENJA, EVALUACIJA I DOKUMENTIRANJE  

- podaci o djeci s posebnim prehrambenim potrebama (odgojitelji i kuharice) 

- zapisnici radnih dogovora, individualna zapažanja  

- fotografije i video zapisi 

- slikovnice, plakati i likovni radovi  

- dokumentacija dječjih projekata. 

 

 

c) Higijensko – zdravstvena zaštita 

Bitne zadaće na ostvarivanju higijensko – zdravstvene zaštite : 



 

- obvezan sistematski pregled djeteta kod upisa u dječji vrtić 

- omogućiti zaposlenicima obvezne zdravstvene preglede sukladno zakonu 

- suradnja s higijensko – epidemiološkom službom 

- osiguravanje provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije: 

DEZINFEKCIJA – svakodnevna i stalna dezinfekcija pribora, predmeta, opreme, radnih     

površina, sanitarnih prostorija, prostorija u kojima se priprema hrana i u kojima borave djeca. 

DEZINSEKCIJA – provoditi prema zakonskim propisima usklađenim s HACCP sustavom u 

cilju sprečavanja zadržavanja, razmnožavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) i održavanja 

njihovog  broja ispod praga štetnosti. 

DERATIZACIJA –  provoditi prema zakonskim propisima usklađenim s HACCP sustavom u 

cilju sprečavanja ulaženja, zadržavanja,  razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u  

prostorima, odnosno u čitavom objektu. 

- vršiti antropološka mjerenja 

- zdravstveni odgoj djece te prosvjećivanje roditelja i odgojno – zdravstvenog kadra 

- prevencija povrede i nesretnog slučaja 

- pružanje prve pomoći prigodom ozljeda na radnom mjestu 

- održavati i unapređivati sanitarno – higijenske uvjete (prostor, sanitetski i zdravstveni 

materijal, kontrola zdravlja, HACCP sustav...). 

Sve aktivnosti provoditi kontinuirano tijekom godine. 

 Mjere za sprječavanje i suzbijanje pandemije COVID-19 : 

Dječji vrtić Balončica primjenjuje sve propisane i potrebne epidemiološke i sigurnosne mjere 

vezane uz sprječavanje i suzbijanje pandemije COVID – 19. Djelatnici prilikom dolaska i 

odlaska iz vrtića mjere tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te dobivene 

vrijednosti evidentiraju u evidenciju o mjerenju tjelesne temperature i praćenju simptoma 

djelatnika. U sanitarnim prostorima vrtića osigurana su potrebna sredstva za higijenu ruku 

(tekući sapun, papirnati ručnici te dezinfekcijska sredstva za ruke) Dostava za potrebe vrtića 

preuzima se na vratima glavnog ulaza u vrtić. Tijekom preuzimanja dostave djelatnici vrtića i 

dostavljači koriste zaštitne rukavice i maske za lice. Svi djelatnici upoznati su sa Uputama i 

preporukama Hzjz-a te Ministarstva za odgoj i obrazovanja. 

Svakodnevno će se vršiti dezinfekcija svih „dodirnih točaka“( vrata, kvake, utičnice, stolovi ) 

kao i sanitarnih čvorova, kuhinjske opreme, didaktičkih sredstava s kojima djeca doalze u 

dodir. Svaka odgojna skupina će staviti na pranje i dezinfekciju igračke prema unaprijed 



 

dogovorenom rasporedu ( vodit će se evidencija od strane tehničkog osoblja. Osobito će se 

paziti na prozračivanje svih prostorija. 

Roditelji su upućeni sa provedbom mjera i preporuka za sprječavanje epidemije, te poštuju 

pravila i provođenja istih .  

5. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD  

Prateći događaje u našoj svakodnevnici s obzirom na pandemiju Covid 19, uputama Hzjz-a za 

predškolske ustanove nastojimo se prilagoditi promjenama koje su nastale u našim životima i 

radu i skrbi za djecu. Između ostalog ,upute HZJZ nas obvezuju da uvedemo nove rutine i 

navike u svakodnevni rad s djecom ,te mislimo da se  tom segmentu treba staviti naglasak ove 

pedagoške godine. 

 

a) REDOVITI PROGRAM  

BITNE ZADAĆE: 

- fleksibilna organizacija rada u svim dijelovima odgojno - obrazovnog procesa 

- program rada temeljiti na razvojnim potrebama djece i suvremenim spoznajama o učenju i      

poučavanju 

-  usklađivanjem usvajanja pravila i aktivnosti i njihovim pravovremenim i kontinuiranim     

provođenjem sa svrhom sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID 19 

-   poticanje djece na usvajanje životno-praktičnih aktivnosti i kulturno-higijenskih navika 

-   omogućiti djeci i roditeljima upoznavanje prostora, djelatnika te vrtića u cjelini  

-   odrediti jasna pravila, koja će biti u funkciji djece i odraslih 

- planirati i osigurati primjerene poticaje, aktivnosti, sklopove i projekte koji će podupirati 

      razvoj, a proizlaziti iz interesa, doživljaja, iskustva i mogućnosti djece 

- koristiti raznolike oblike rada koji omogućuju igru, istraživanje, podržavaju radoznalost i   

      izražavanje 

-  raditi na zadacima odgoja za ljudska prava (stjecanje djetetovih osnovnih znanja o sebi, o   

      drugima,  razvijanje pozitivnih stavova o vrijednosti života i važnosti svakog živog bića,     

      usvajanje i njegovanje temeljnih humanih vrijednosti kao  što su ljubav, prijateljstvo,  



 

      istinoljubivost, nenasilje,  poticanje na primjenu svega usvojenog u svakodnevnom životu) 

 -    posebnu pozornost posvetiti prometnom odgoju djece s ciljem stvaranja pretpostavki za        

     djetetovo uspješno, sigurno i samostalno snalaženje u prometnim situacijama 

 -   djelovati na razvoj i unapređivanje ekološke osjetljivosti djece – zaštita okoliša, kako 

čuvati     

     prirodu od onečišćenja i dr. 

 -   osigurati uvjete za ostvarivanje razvojnih zadaća - organizaciju vremena i prostora    

     bogatstvo materijala za igru i aktivnosti. 

 

  ZADAĆE PO RAZVOJNIM PODRUČJIMA: 

 Tjelesni i psihomotorni razvoj  

- poštovati i zadovoljavati individualne potrebe djece 

- uvažavati i zadovoljavati različitost dječjih potreba za odmorom – primjereno i 

prilagođeno korištenje vremena dnevnog odmora 

- jačati imunološki sistem i djelovati na očuvanje zdravlja djece (boravak i igre na zraku, 

tjelesno vježbanje, primjereno odijevanje) 

- djelovati na osiguranju sigurnosti djece uz razvijanje i usavršavanje dječje sposobnosti 

samozaštite (koordinacija pokreta, manipulativne sposobnosti) 

-     uvažavati i zadovoljavati potrebe i različitosti djece s posebnim potrebama 

-     njegovati humane odnose i komunikaciju – briga o drugima. 

 

Socio – emocionalni razvoj i razvoj ličnosti 

-     djelovati na razvoj osjećaja sigurnosti i samopouzdanja kod djece (posebice u 

adaptacijskom         

      periodu) upoznavanjem prostora, djece i odraslih, mogućnošću   korištenja i mijenjanja         

      prostora (centri aktivnosti i interesa) prema dječjim potrebama  te bogatom ponudom  

      poticaja za aktivnosti djece 



 

- djelovati na razvoj pozitivne slike o sebi kod djece i na razvoj humanih i suradničkih 

odnosa poštujući dječje želje i interese i uz uvažavanje dječjih individualnosti i različitosti 

- učenje potrebnih životnih vještina uz samopotvrđivanje na pozitivan, prihvatljiv, zdrav i 

nerizičan način 

- bogatom poticajnom sredinom i raznolikošću sadržaja i aktivnosti zadovoljavati dječju    

radoznalost i bogatiti dječji doživljajni svijet. 

Spoznajni razvoj 

-   poticati senzibilizaciju osjeta putem otkrivanja osobina, funkcija i odnosa 

-   podržavati i njegovati prirodnu radoznalost djeteta za vlastitu osobu i sve što ga okružuje 

-   obogaćivati dječju spoznaju kako živjeti zdrav život 

-   poticanje konstruktivnog načina rješavanja problema 

-   razvijati dječju pažnju, koncentraciju i mišljenje uz poticaj na samootkrivanje i 

    samoučenje rješavanjem djetetu bliskih i dostupnih problema na njemu svojstven način 

- djelovati na senzibilizaciji djece za narodne običaje i kulturnu baštinu. 

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo 

- djelovanje na usvajanju, sređivanju i obogaćivanju svih oblika  komunikacije i     

izražavanja kod djece bogatstvom prirodnih, društvenih i umjetničkih sadržaja u cilju 

osobnog   unapređenja i unapređenja međuljudskih odnosa 

- bogatiti i razvijati dječji govor i govorno stvaralaštvo, sposobnost primanja, razumijevanja 

i izražavanja poruka 

- razvijanje i usavršavanje likovnih sposobnosti djece i likovnog stvaralaštva 

- djelovati na poticanje dječjeg slobodnog izražavanja svojih potreba, interesa i impresija 

preoblikovanjem sredine i korištenjem materijala i poticaja 

- zadovoljavati dječji interes za pismenom komunikacijom 

- njegovati suradnju i stvaralaštvo. 

NOSITELJI: ravnatelj, odgojitelji – uz suradnju s roditeljima i društvenom sredinom 

 



 

 P L A N I R A NJ E   I   P R O G R A M I R A NJ E 

Dječji vrtić obavlja djelatnost na osnovi Godišnjeg plana i programa rada, kojeg donosi 

Upravno vijeće dječjeg vrtića. Programi odgoja i obrazovanja predškolske djece moraju 

biti humanistički - razvojno usmjereni s pluralističkom tendencijom priznavanja 

različitosti u pogledu ranog i predškolskog odgoja i koncepcije. 

Svaki odgojitelj i medicinska sestra izrađuje i vodi : 

- TROMJESEČNI PLAN I PROGRAM RADA (MAKRO) koji obuhvaća: razvojne 

zadaće za skupinu i pojedino dijete po razvojnim područjima, organizacijske i materijalne 

uvjete za ostvarivanje zadaća, aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća, suradnju sa 

sustručnjacima, roditeljima i drugima, važne datume), 

- TJEDNI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA (MIKRO) koji 

obuhvaća nazive i slijed aktivnosti i poslove nužne za ostvarivanje tjednog plana i 

programa rada za skupinu i djecu iz drugih odgojnih skupina, 

- DNEVNIK RADA, 

- ZABILJEŠKE O RADU S RODITELJIMA, 

- ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI DJECE I ODRASLIH (izleti, druženja, svečanosti), 

- VREDNOVANJE OSTVARENOG PLANA I PROGRAMA, 

- IMENIK, 

- TABELU ANTROPOLOŠKA MJERENJA, 

TABELARNI PREGLED STAROSTI. Vođenje pedagoške dokumentacije  

 

Na razini vrtića vodit će se:  
1. Matična knjiga djece za svu djecu u dječjem vrtiću i sadrži: - podatke o nazivu dječjeg 

vrtića (naziv i sjedište dječjeg vrtića), redni broj knjige i  

pedagošku godinu, naznaku i podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga  

obuhvaća te ime, prezime i potpis ravnatelja u vrijeme početka i završetka vođenja  

knjige, - podatke o djetetu (ime i prezime djeteta, dan, mjesec, godina i mjesto  

rođenja, ime i prezime roditelja ili skrbnika i njihovu adresu te telefon stana i  

mjesta rada).   
 

2. Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine se za svaku odgojnu skupinu u dječjem  

vrtiću i sadrži: - orijentacijski plan i program odgojno-obrazovnog rada i njegovo 

vrednovanje, - tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada, - dnevnik odgojno-

obrazovnog rada, - zajedničke aktivnosti djece i odraslih. 

 Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine sadrži opće podatke o nazivu dječjeg  

vrtića, objektu, odgojnoj skupini i pedagoškoj godini za koju se vodi, te ime i prezime i  

potpise odgojitelja koji rade u skupini i ravnatelja dječjeg vrtića.  
 

3. Imenik djece sadrži: 



 

 - podatke o nazivu dječjeg vrtića i odgojnoj skupini, pedagoškoj godini te potpise  

odgojitelja i ravnatelja,  

- podatke o djetetu (ime i prezime djeteta, nadnevak i mjesto rođenja, adresa stana i broj  

telefona roditelja ili skrbnika, broj osigurane osobe, osnovnog osiguranja i broj zdravstvenog  

kartona, procijepljenost i kronična oboljenja, vrijeme i razlozi izostanka).  
4. Ljetopis dječjeg vrtića  
5. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada  
6. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada  
7. Kurikulum vrtića koji se bazira na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i  

obrazovanje  
8. Podaci  o djetetu ( ime ,prezime djeteta,  ime roditelja, adresa, razlozi izostanaka djeteta iz 

Vrtića. 

9. Knjiga ozljeda 

10. Program stručnog usavršavanja 

 Program stručnog usavršavanja obvezno vode odgojitelji, a sadrži: 

 - podatke o dječjem vrtiću i osobne podatke o zaposleniku (ime i prezime zaposlenika,  

struka, zanimanje, rad na poslovima i zadaćama te nadnevak prihvaćanja plana i  

programa na odgojiteljskom vijeću) i 

 - oblike stručnog usavršavanja.  

 

10. Dosje djeteta s posebnim potrebama Dosje djeteta vodi se obvezno za svako dijete koje 

ima posebnu potrebu (djeca s teškoćama  

u razvoju i darovita djeca)  
 

11.Knjiga zapisnika  

Knjiga zapisnika vodi se za sastanke odgojiteljskih vijeća. 

 

 

Tijekom godine obilježavati značajne nadnevke i blagdane na razini ustanove, općine i 

županije i to :  

   

- RUJAN:   

- - Dan hrvatskih voda  

- - Hrvatski Olimpijski dan 

- - Međunarodni dan mira 

-  - Dan hrvatske policije 

-  - Prvi dan  jeseni   

- LISTOPAD:  

-   Međunarodni dan djeteta  



 

-  Svjetski svemirski tjedan 

-  Dan hrvatskih poštara   

-  Međunarodni dan djevojčica 

-  Svjetski dan vode   

- Svjetski dan hrane  

- Svjetski dan jabuke   

- STUDENI:     

-  Svjetski dan izumitelja  

-  Svjetski dan ljubaznosti  

Svjetski dan kazališta   

- PROSINAC:   

-  Sveti Nikola  

-  Božić   

- Nova Godina   

- SIJEČANJ:    

-  Svjetski dan mira  

- VELJAČA:  

-    Međunarodni dan zaštite močvara  

-   Valentinovo   

- OŽUJAK:    

-   Međunarodni dan žena 

-   Svjetski dan očeva  

-   Međunarodni dan sreće   

-   Svjetski dan šuma 

-    Fašnik   

-  Svjetski dan voda   

- TRAVANJ:   

-   Uskrs 

-  Dan Općine Hum na Sutli                     

-  SVIBANJ:  

-  Međunarodni dan obitelji   

-  Svjetski dan ptica selica  

-  Svjetski dan vatrogasaca  

-  Dan državnosti  



 

-  LIPANJ:    

-   Svjetski dan okoliša 

-   Svjetski dan oceana  

-  Svjetski dan glazbe  

 - Međunarodni dan prijateljstva 

  Sve značajne datume obilježavati sukladno epidemiološkim mjerama ( Upute i Preporuke za 

rad od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo) 

 

 

NAČINI PRAĆENJA, EVALUIRANJA I DOKUMENTIRANJA:  

- razvojne liste  

- zapažanja odgojitelja 

- individualne mape razvoja 

- foto i video snimke. 

  

INDIKATORI POSTIGNUĆA:  

- konkretna procjena razvojnog statusa djeteta 

- uspješnost u planiranju primjerenih ciljanih zadaća i aktivnosti 

vidljiv napredak i postignuća u pojedinim područjima razvoja. 

 

 Projekt na razini Vrtića  

Eko projekt s naglaskom na temu OTPAD i KOMPOSTIRANJE. 

CILJ PROJEKTA: razviti ekološku svijest kod djece kao i kod svih ostalih sudionika ,razviti 

navike sakupljanja ,razvrstavanja i iskorištavanja otpada u Vrtiću ,obiteljskom domu , 

neposrednom okruženju. Trajanje projekta planirano je tijekom cijele pedagoške godine. 

Uključivanje u program Hrvatskog Crvenog Križa“ Sigurnije vrtići  i škole“ 

Projekt Sigurni vrtići i škole“ ima za cilj poboljšati znanje i kompetencije djece i odgojno-

obrazovnih djelatnika u Dječjem vrtiću u području sigurnosti u vrtiću, smanje 

enje rizika od izvanrednih situacija, prve pomoći i suočavanja sa stresnim situacijama. 



 

U projekt će biti uključeni djeca vrtićke dobi, ravnateljica, medicinska sestra i odgojitelji.   

Aktivnosti će se provoditi prema katalogu aktivnosti koje su ponuđene na platformi ,a isto 

tako i materijali. 

Tijekom godine pratit će se interes djece za pojedinom temom i na temelju toga razviti još 

poneki projekt jer osluškujući dječje potrebe i interese  daju  se smjernice za nove aktivnosti u 

kojima djeca istražuju svijet oko sebe i na temelju toga uče.  

 

 Prilikom upisa djeteta u vrtić roditelj prilaže: 

 - Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić  

- Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (  provjera urednog cijepljenja)  

- Presliku djetetovog rodnog lista ili Izvadak iz matice rođenih  

- Uvjerenje MUP-a o prebivalištu roditelja/skrbnika i djeteta  

- Potvrda/elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a  

- Drugu dokumentaciju sukladno Odluci o upisu 

 

 

 

6.  STRUČNO USAVRŠAVANJE  

 
Temeljem članka 29. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju odgojitelji i stručni 

suradnici obavezni su se permanentno stručno usavršavati. 

Da bi vrtić ostvarivao postavljene odgojne - obrazovne ciljeve potrebni su odgojno-obrazovni 

odgajatelji koji su u stanju kreirati sredinu prijateljski naklonjenu djetetu, oni su djetetu 

poželjna model ponašanja.  

 

 

 

CILJ:  

Promišljanje suvremenih načina i osiguravanje uvjeta za daljnje stručno usavršavanje 

odgojitelja i ostalih radnika.  

 



 

BITNE ZADAĆE:  

- podržavanje razvoja osobnih potencijala i jačanje stručne kompetencije odgojitelja kroz                      

edukacije, iskustveno učenje i timski rad na istraživanju i unapređivanju odgojne prakse 

- osvještavanje značaja grupne refleksije o odgojno - obrazovnom radu i senzibilizacija      

   odraslih za razvijanje „zajednice koja uči“ 

- poticanje kontinuiranog izgrađivanja prepoznatljive kulture vrtića 

- izrada Kurikuluma vrtića prema naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nacionalnog 

kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 

 

 

 

OBLICI, NAČINI I SADRŽAJI:  

 INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE  

Stručno usavršavanje bit će organizirano oko dogovorenog područja razvojne djelatnosti 

modelom timskog rada uz individualnu proradu stručne literature i periodike. Unutar tima 

bitno je nastojati osnaživati i poticati jedni druge na putu ka kritičkom samouvidu i 

samovrednovanju. 

Teme za individualno stručno usavršavanje: 

1. Uloge i postupci odgojitelja u aktivnostima djece -jasličke skupine 

2. Značaj prostora i materijalnog okruženja u Vrtiću ( prostor kao treći odgojitelj)- 

vrtićke skupine 

3. Ekološki odgoj u predškolskoj ustanovi -nastavak projekta na razini Vrtića ( 

odgojitelji svih skupina) 

 

Stručno usavršavanje putem literature: 

 Popis literature  

 

• Slunjski, E. (2015), Izvan okvira. Zagreb, Element.  

• Slunjski, E. (2012), Tragovima dječjih stopa. Zagreb: Profil.  

• Slunjski, E. (2011.) Kurikulum ranog odgoja, Zagreb, Školska knjiga.  



 

• Slunjski, E. (2008.) Dječji vrtić – zajednica koja uči, Zagreb, Spektar Media.  

• Slunjski, E. (2006.) Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću – organizaciji koja uči,  

Zagreb, Mali profesor.  

• Slunjski, E. (2001.) Integrirani predškolski kurikulum – rad djece na projektima,  

Zagreb, Mali profesor.  

• Miljak, A. (2009.) Življenje djece u vrtiću, Zagreb, SM Naklada.  

• Maleš, D. (2011.) Nove paradigme ranog odgoja, Zagreb, Alineja.  

• Maleš, D., Stričević I. (2004), Živjeti i učiti prava. Zagreb, FF Press.  

• Starc i dr. (2004), Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb,  

Golden marketing – tehnička knjiga.  

• Milanović i sur. (2014), Pomozimo im rasti. Zagreb, Golden marketing - tehnička  

knjiga.  

• Petrović-Sočo, B. (2009.) Mijenjanje konteksta i odgojne prakse dječjih vrtića, Zagreb,  

Mali profesor.  

• Petrović-Sočo, B. (2007.), Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje – holistički  

pristup. Zagreb, Mali profesor.  

• Šagud, M. (2006.) Odgajatelj kao refleksivni praktičar, Petrinja, Visoka učiteljska škola.  

• Vujičić, L. (2011.) Istraživanje kulture odgojno – obrazovne institucije, Zagreb, Mali  

profesor.  

• Ljubetić, M. (2012), Nosi li dobre roditelje roda? Zagreb: Profil.  

• Ljubetić, M. (2011), Partnerstvo obitelji, vrtića i škole. Zagreb: Školska knjiga. 

 

 

• Ljubetić, M. (2009.) Vrtić po mjeri djeteta, Zagreb, Školske novine.  

• Katz, L. (1999.) Poticanje socijalne kompetencije djece, Zagreb, Educa.  

• Gopnik, A. (2011.) Beba filozof, Zagreb, Algoritam.  

• Gopnik, A.; Meltzoff, A. N.; Kuhl, P. K. (2003.) Znanstvenik u kolijevci, što nam rano  

učenje kazuje o umu, Zagreb, Educa.  

• Dryden, G.; Vos, J. (2001.) Revolucija u učenju – kako promijeniti način na koji svijet  

uči, Zagreb, Educa 

 

 

 

 

 

 

 INTERNI STRUČNI AKTIVI  

Stručna predavanja o suvremenim spoznajama i iskustvima odgojne prakse i iskustvene 

radionice usmjerene na pojedine aspekte godišnjih projekata i timskog rada odgojitelja.  

Izbor stručne literature i izrada popisa po tematskim područjima te njihova prezentacija.  

. RADNI DOGOVORI  

- Timski rad odgojitelja i ravnatelja  na rješavanju aktualne problematike u  



 

pojedinim aspektima odgojno – obrazovnog procesa.  

- Informiranje o budućim aktivnostima i događanjima na mikro i makro razini.  

 ODGOJITELJSKA VIJEĆA  

Zadaće Odgojiteljskog vijeća : 

- analize ostvarivanja godišnjih zadaća s ciljem unapređenja odgojno – obrazovne prakse i 

problemski pristup pojedinim temama vrtićkog kurikuluma 

- izrada i utvrđivanje prijedloga plana i programa rada dječjeg vrtića, praćenje ostvarivanja 

plana i programa rada 

- ocjenjivanje stručnih, pedagoških, zdravstvenih, socijalnih i drugih rezultata vrtića 

- briga o uspješnom ostvarivanju odgojno – obrazovnog rada 

- praćenje ostvarivanja programa i mjera zdravstvene zaštite i kvalitete prehrane djece,             

odlučivanje o stručnim pitanjima i dr. 

-  

EKSTERNI OBLICI STRUČNOG USAVRŠAVANJA  

-održavat će se sukladno Uputama i Preporukama za rad od strane Hrvatskog javnog 

zdravstva i Ministarstva odgoja i obrazovanja). Tijekom godine zbog epidemiološke situacije 

stručni seminari, aktivi, predavanja uglavnom će se  održavati ON LINE. ( PUTEM ZOOM 

PLATFORME,WEBINARA..) 

- Prisustvovanje stručnim skupovima, predavanjima, seminarima, regionalnim                   

supervizijskim susretima. 

- Stručni skupovi u organizaciji AZOO prema katalogu tijekom pedagoške godine.  

- Stručni skupovi, seminari i edukacije u organizaciji ostalih organizatora.  

- Edukacije u skladu sa zakonskom regulativom svih radnika (zaštita na radu protupožarna 

zaštita, higijenski minimum, računovodstveni poslovi, pravni propisi). 

 

 

7. SURADNJA S RODITELJIMA 



 

Kurikulum suvremenog predškolskog odgoja i obrazovanja podrazumijeva aktivno 

sudjelovanje roditelja u životu i radu vrtića. U dječjem vrtiću roditelj ima pravo:  

- biti informiran o organizaciji, metodologiji i konceptu rada te programima vrtića 

- znati kako njegovo dijete zadovoljava svoja prava, potrebe i interese u vrtiću  

- dobiti stručnu podršku i osnaživanje za biti odgovoran i zadovoljan roditelj 

- pratiti razvoj i napredovanje djeteta u suradnji s odgojiteljima  

- biti educiran o odgojnim i zaštitnim mjerama 

- tražiti stručnu pomoć koju može dobiti u ustanovi (odgojitelj) 

- boraviti s djetetom u vrtiću u periodu prilagodbe i uključivati se u ostale segmente  

odgojno - obrazovnog rada, u dogovoru s odgojiteljima 

- sudjelovati u procjeni kvalitete rada vrtića.  

Cilj dvosmjernog odnosa roditelja i radnika vrtića je razvijanje partnerske suradnje u duhu 

jačanja roditeljske kompetencije i razvoja svijesti o potrebama, interesima, pravima i 

odgovornostima djeteta i svih odraslih koji su u interakciji s njim te suodgovornosti u 

odgajanju, rastu i razvoju djeteta. Suradnička interakcija odgojitelja i roditelja pomaže djeci 

da razviju pozitivnu sliku o sebi i potiče ih na suradnju s drugima. 

 

Ove godine zbog pandemije izazvane virusom COVID 19 roditeljski sastanci biti će 

realizirani prema Uputama i preporukama Hrvatskog javnog zdravstva i Ministarstava za 

odgoj i obrazovanje. Poticat ćemo više individualne sastanke s roditeljima, dok će roditelji 

moći putem mailova i putem web stranice vrtića saznati sve bitne informacije vezane uz rad. 

Također podržavat ćemo sastanke putem ZOOM  platforme za svaku skupinu.. 

Oblici suradnje: 

a) KOMUNIKACIJSKI RODITELJSKI SASTANAK – održat će se jedino ako se 

epidemiološka situacija smiri. 

Na KOMUNIKACIJSKIM RODITELJSKIM SASTANCIMA roditeljima omogućiti 

razmjenu misli, stavova i iskustava s drugim roditeljima, ugodno druženje, zabavno 

učenje o sebi i drugima. Sadržaji tema KOMUNIKACIJSKIH RODITELJSKIH 

SASTANAKA  trebaju imati svoje uporište u:  

- aktualnom djetetovu razvoju 

- aktualnom životu skupine i vrtića 

- interesu, dilemama roditelja, odnosno u njihovoj roditeljskoj ulozi. 



 

 b) INDIVIDUALNI RAZGOVORI S RODITELJIMA 

- međusobno informiranje 

- pružanje stručne pomoći roditeljima pri odgajanju djece 

- zajedničko rješavanje problema u odgoju i psihofizičkom razvoju djeteta. 

 

 

c) KUTIĆI ZA RODITELJE 

- obavijesti o razvojnim dostignućima i osobitostima djece u skupini  

        npr. kako se djeca druže, 

        kako djeca rješavaju konflikte, 

        koliko su spretni, sigurni u nečemu, 

        što su naučili i znaju: napraviti, ispričati, otpjevati, otplesati, srediti i dr. 

- obavijesti o životu i radu odgojne skupine 

       npr. osobna karta skupine, 

                   što odgojitelj s djecom radi i što će raditi, 

       što se od roditelja očekuje da donese, sakupi, napravi, savjetuje, uoči, 

 poziv roditeljima da neposredno sudjeluju kao organizatori ili domaćini djeci na          

svom radnom mjestu ili kao gosti u skupini, 

kamo će djeca ići: na izlet, u posjet, na predstavu, šetnju, prijedlozi za rješavanje 

zajedničkih problema i dr. 

 

 

8. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

Dinamičan proces kao što je odgojno - obrazovni kurikulum te integrativan pristup u radu s 

djecom zahtijeva povremeno uključivanje vanjskih čimbenika.  

 

CILJ:  



 

Unapređivanje kulturne i javne djelatnosti interakcijom s društvenom sredinom, s ciljem 

podizanja kvalitete odgojno - obrazovnog rada s djecom te prezentacije postignuća unutar i 

izvan vrtića.  

 

BITNE ZADAĆE u odnosu na:  

1. DIJETE  

- obogaćivanje života djeteta u vrtiću različitim istraživačko - spoznajnim aktivnostima u  

neposrednoj okolini, kulturno – umjetničkim doživljajima i događanjima, sportsko –  

rekreativnim programima i susretima s drugom djecom i odraslima  

2. ODGOJITELJE I DRUGE RADNIKE VRTIĆA 

- stručno usavršavanje i razmjenjivanje iskustava sa stručnjacima drugih odgojno – 

obrazovnih ustanova 

- zajednički rad na rješavanju aktualne problematike vrtića i individualnih problema u razvoju  

djeteta 

- prezentacija postignuća djece, rada odgojitelja roditeljima i široj društvenoj sredini.  

3. RODITELJE  

- educiranje roditelja te poticanje na aktivno sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti 

vrtića  

te razvijanju osjećaja pripadnosti vrtiću i partnerskom djelovanju.  

 

SURADNJA SA SVIM VANJSKIM ČIMBENICIMA PLANIRAT ĆE SE PREMA 

TRENUTNOJ EPIDEMIOLOPKOJ SITUACIJI TE U SKLADU S UPUTAMA I 

MJERAMA HZJZ-A. 

 

 

OSTVARITI SURADNJU S : 

- OSNOVNOM ŠKOLOM VIKTORA KOVAČIĆA HUM NA SUTLI: 

a) ostvariti kvalitetnu i svrsishodnu suradnju s osnovnom školom, a naročito intenzivirati 

suradnju po pitanju programa predškole, s ciljem umanjivanja i prevladavanja djetetovih 

poteškoća kod prilagodbe na nove uvjete 

b) suradnja učitelja početnih razreda osnovne škole i odgojitelja starije odgojne skupine te   

voditelja predškole, u cilju razmjene podataka i informacija o djetetu 



 

c) susreti djece starije odgojne skupine  i skupina predškole s učenicima prvih razreda 

osnovne škole 

     d) suradnja ravnatelja dječjeg vrtića s ravnateljem i stručnim timom osnovne škole. 

 

- NARODNOM KNJIŽNICOM HUM NA SUTLI 

- ŽUPNIM UREDOM prigodom obilježavanja BOŽIĆNIH i USKRSNIH blagdana 

- PROMETNOM POLICIJOM I KONTAKT POLICAJCEM 

- aktivnosti vezane uz prometni odgoj djece 

-ŽUPANIJSKIM UREDOM I UREDOM DRŽAVNE UPRAVE ( veza resornog ministarstva 

i vrtića 

-     DJEČJIM VRTIĆIMA NA RAZINI ŽUPANIJE -kroz razmjenu stručnih iskustava na 

stručnim vijećima, izmjenu iskustva primjene suvremenih predškolskih programa i koncepcija 

- OSNIVAČEM (OPĆINOM HUM NA SUTLI) – materijalna i stručna pomoć u radu 

- UPRAVNIM VIJEĆEM VRTIĆA 

- MINISTARSTVOM ZNANOSTI I OBRAZOVANJA  

- AGENCIJOM ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE – stručno usavršavanje, stažiranja 

pripravnika i napredovanja u struci. 

- CRVENIM KRIŽEM ,DOMOM ZDRAVLJA KRPISNKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

- VATROGASNIM DRUŠTVOM ( DVD STRAŽA I DVD PRIŠLIN) 

- MEDIJAMA radi pravovremenog ,potpunog i stvarnog izvještavanja i informiranja o 

aktivnostima vrtića 

- Udruga „Naučimo puno“- engleska igraonica 

- Ostalim subjektima i društvima ,tvrtkama i službama na razini Općine i šire ,a koji na bilo 

koji način mogu doprinijeti razvoju predškolske ustanove. 

 

 

 

9. VREDNOVANJE PROGRAMA 

- Praćenje neposrednog odgojno - obrazovnog rada prema područjima djelovanja, 

neposrednim uvidom, analizom pedagoške dokumentacije, individualnim konzultacijama  

– tijekom godine u kontinuitetu 

- Vrednovanje odgojno - obrazovnog rada neposrednim uvidima, analizom dokumentacije  

– tijekom godine kontinuirano 



 

- Praćenje rasta i razvoja svakog djeteta i ostvarivanja razvojnih zadataka kroz odgojno -

obrazovni rad neposrednim uvidima u skupinama, analizom pedagoške dokumentacije, 

primjenom raznih instrumenata praćenja (upitnici, testovi, crteži…) i analizom rezultata, 

prikupljanjem informacija od roditelja – tijekom godine kontinuirano 

- Identifikacija djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju tijekom inicijalnih 

intervjua, neposrednim uvidom u ponašanje djece u skupinama, konzultacijama s 

odgajateljima -  lipanj, tijekom godine. 

 

 

 

 

 

10.PRIVITAK 

 - PLAN I PROGRAM RADA PREDŠKOLE 

-PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA 

-GODIŠNJA STRUKTURA SATI RADA ODGOJITELJA/ICE I MEDICINSKE SESTRE 

DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA 

-GODIŠNJA SATNICA ZADUŽENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA 

-SIGURNOSNO-ZAŠTITINI I PREVENTIVNI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA  

BALONČICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA KRAPINSKO - ZAGORSKA 

DJEČJI VRTIĆ BALONČICA 

HUM NA SUTLI 156 

49 231 HUM NA SUTLI 

tel./fax. 049-341-143 

 

 

 

 

GODIŠNJI   PLAN   I   PROGRAM 

 

RADA    PREDŠKOLA 

 

ZA 2021./2022.PEDAGOŠKU GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUJAN, 2021. 

 

 

1. U V O D  

Program predškole je namijenjen odgojno – obrazovnom radu s djecom koja nisu 

obuhvaćena nijednim oblikom redovnog programa vrtića, a u godini dana prije polaska u 

školu. Godina prije polaska u školu je obvezna godina predškolskog odgoja i obrazovanja za 

svu djecu u Republici Hrvatskoj. 

Godišnji plan i program rada predškole izrađen je na osnovi Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (NN 10/1997., 107/2007., 94/2013.),  Nacionalnog kurikuluma za rani 

predškolski odgoj, Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.), 

Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja 

programa predškolskog odgoja (NN 134/97.).  

2.   C I  LJ    P R E D Š K O L E 

 Cilj predškole je osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu 

optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje 

spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta 

i razvoja u školskom okruženju. 

3.    U S T R O J S T V O   R A D A 

U 2021./2022. pedagoškoj godini na razini općine Hum na Sutli formirana je 1 skupina predškole. 

Red. 

Broj 

Mjesto održavanja 

PREDŠKOLE 

Broj 

djece 

Voditelj 

P R E D Š K O L E 

God. 

Fond sati 

1. 
DJEČJI VRTIĆ 

BALONČICA 
           10 G.Š.  150 

 

               

                              UKUPNO:            10 djece        

                  
 



 

 Zbog malog broja djece te uslijed toga otežanog dolaska, program predškole provodit će se 

u ukupnom trajanju 150 sati po skupini (Čl. 18. Državni pedagoški standard predškolskog 

odgoja i naobrazbe). 

 Provodit će se od listopada do svibnja, poštujući odmore učenika, kao i crkvene i državne 

blagdane sukladno radu O.Š. Viktora Kovačića Hum na Sutli.  

Program rada odvijat će se sukladno Uputama i preporukama Hrvatskog javnog zdravstva i 

Ministarstva za odgoj i obrazovanje. 

 Programom predškole obuhvaćena su sva djeca rođena od 01.04.2015. – 31.03.2016. 

 

4.   ZADAĆE ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA 

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, 

emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina 

potrebnih za nove oblike učenja. 

Okruženje u kojem se provodi program predškole predstavlja niz čimbenika koji 

potiču i usmjeravaju djetetov tjelesni, socijalno - emocionalni, komunikacijski i spoznajni 

razvoj te utječu na oblikovanje njegove osobnosti, vrijednosti, navika i vještina (prostor, 

oprema, skupina vršnjaka, odrasle osobe, događaji, aktivnosti). 

Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili 

unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na 

stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i 

tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, 

inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije 

primjerene dobi. 

 

 

RAZVOJNE I TRAJNE ZADAĆE: 

- raditi na stvaranju uvjeta koji će omogućiti zadovoljavanje osnovnih tjelesnih 

potreba djeteta, tj. potrebe za hranom, zrakom, igrom, boravkom u prirodi  i dr., 



 

- navikavati dijete na potrebu samostalnog održavanja čistoće tijela, čuvanja 

zdravlja i pravilnog reagiranja u slučaju nezgode 

- stvarati kod djeteta osjećaj o tome da je voljeno, zbrinuto, prihvaćeno u skupini od 

voditelja predškole, od djece i drugih ljudi, da hoće, može i zna više činiti za sebe, 

suosjećati, pomagati drugima, da stalno raste i razvija se, da mora prihvaćati 

određena ograničenja 

- poticati u djeteta osjećaj sigurnosti, samopouzdanja, pozitivne slike o sebi,  

samokontrole 

- poticati sposobnost spoznavanja vanjskog svijeta, osobito prostora, predmeta, 

kretanja i vremena u okružju u kojem dijete odrasta, 

- poticati dijete da u svakodnevnim situacijama i igrama zapaža, uspoređuje i 

imenuje prostorne, vremenske i količinske odnose 

- upoznati djecu s važnijim nadnevcima, blagdanima i narodnim običajima te ih 

uključivati u proslave (DANI KRUHA, SVETI NIKOLA, BOŽIĆNI I 

NOVOGODIŠNJI BLAGDANI, PROLJETNA SVEČANOST, 

VALENTINOVO, POKLADE, DAN PLANETA ZEMLJE, MAJČIN DAN) 

- poticati razvoj komunikacije, a osobito prirodnu osjetljivost i razvoj mogućnosti 

doživljavanja, primanja i izražavanja poruka: 

a) neverbalnim te pogotovo verbalnim putem, sve preciznijim korištenjem 

govora   

(njegovati osobine pravilnog govora dobrim govornim modelom voditelja 

predškole u svakodnevnim djelatnostima) 

b) likovnim sredstvima – omogućiti djeci upoznavanje s likovno – tehničkim 

sredstvima za crtanje, slikanje, za plastično i prostorno oblikovanje - poticati 

dijete da likovno izrazi svoja zapažanja, predodžbe, poimanja svijeta oko  

njega i u njemu, 

c) glazbenim sredstvima – poticati u djeteta razvoj glazbene komunikacije,                                                                                              

osobito glazbeni sluh, glasovne mogućnosti (postava glasa, interpretacija) 

   sposobnost doživljavanja i razumijevanja glazbenih djela. 

 

POSEBNE  ZADAĆE: 

 

a) Suradnja s roditeljima: 



 

Dječji vrtić i voditelji programa predškole obvezni su surađivati s roditeljima djece u 

godini dana prije polaska u školu, ustanovama i pojedincima koji mogu sudjelovati u odgoju i 

obrazovanju te skrbi za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu te pridonijeti 

kvaliteti programa predškole. 

Oblici suradnje ( u skladu s Uputama i preporukama od strane HZJZ-a i Ministarstva 

za odgoj i obrazovanje) 

- roditeljski sastanak najmanje 2 x godišnje 

- individualni razgovori s roditeljima, 

- predavanja za roditelje  

- KUTIĆI ZA RODITELJE. 

- - Održavanje KAZALIŠNIH PREDSTAVA-ovisit će o trenutnoj epidemiološkoj 

slici 

 

c) Suradnja sa ŽUPNIM UREDOM: 

-   Planirati suradnju sa župnim uredom povodom BOŽIĆNIH i USKRSNIH blagdana  

 

5.   UVJETI    PROVEDBE  Z A D A Ć A  O D R E Đ E N I H  P R O G R A M O M 

Prostor za provedbu programa predškole mora biti prilagođen psihofizičkim osobinama 

djeteta u godini dana prije polaska u osnovnu školu i slijediti higijensko - zdravstvene i 

odgojno -obrazovne standarde. 

Osigurati i pripremiti prostorije za boravak djece neposredno prije početka rada i tijekom rada. 

Program predškole će se povoditi u dječjem vrtiću u sobi starije vrtićke odgojne skupine.  

Prostor mora omogućavati djetetu aktivan odnos spram svega što ga u institucionalnom kontekstu 

okružuje, a da pri tome nije ugrožena djetetova sigurnost, niti sigurnost drugih sudionika u odgojno – 

obrazovnom procesu. 

Prostor će biti dezificiran i pripremljen za djecu sve u skladu sa Uputama i preporukama HZJZ-a. 

6.  N O S I T E LJ I    P R O V E D B E  

Nositelji provedbe programa predškole su voditelji skupina i ravnatelj dječjeg vrtića. 

Voditelji se svakodnevno pismeno i materijalno pripremaju za rad. 



 

Vode slijedeću pedagošku dokumentaciju: 

- evidenciju nazočnosti djece 

- imenik skupine 

- makro plan i program rada za prvo i drugo polugodište 

- dnevni plan i dnevnu valorizaciju 

- izvješće o radu predškole za prvo i drugo polugodište. 

Ravnatelj pri upisu u predškolu provodi razgovor sa svakim roditeljem i djetetom i popunjava  

«UPITNIK za upis djeteta u program predškole». 

 Upitnik sadrži osnovne podatke o djetetovom zdravstvenom, psihofizičkom i socijalno 

– ekonomskom stanju, kao i neke aspekte na koje bi po mišljenju roditelja voditelj predškole 

trebao posebno kod djeteta obratiti pozornost. 

 Na kraju školske godine voditelji popunjavaju obrazac koji potvrđuje djetetovo 

sudjelovanje u programu, a sadrži i procjenu djetetove psihofizičke spremnosti za upis u prvi 

razred osnovne škole i predaju ga stručnom timu škole. 

 

7.  S T R A T E G I J A   P R AĆ E NJ A 

 Provođenje programa predškole nadzirat će ravnatelj dječjeg vrtića, Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i sporta te Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. 

 Praćenje će se provoditi radi provjere poštuju li nositelji programa utvrđene 

organizacijske, materijalne i sadržajne uvjete odgojno – obrazovnog rada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G O D I Š NJ I    P L A N   I   P R O G R A M 

 

R A D A   R A V N A T E LJ A   Z A 

 

2021. / 2022. RADNU  GODINU 

 

 

 

 

 

 

RUJAN, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMSKE ZADAĆE I AKTIVNOSTI 

1. Stvaranje ustrojstvenih uvjeta za provedbu programa vrtića 

 Analiza rezultata upisa djece u redoviti program dječjeg vrtića 

 Utvrđivanje potreba roditelja 

 Izrada ustrojstva rada za pedagošku godinu 

 Izrada prijedloga godišnjeg plana i programa rada vrtića 

 Izrada plana i programa rada predškole 

 Izrada plana i programa rada ravnatelja 

 Praćenje ostvarivanja ustrojstva i usklađivanje s potrebama programa 

 Praćenje ostvarivanja satnice radnika 

 Izrada plana i programa rada tijekom ljetnog perioda 

 Izrada plana korištenja godišnjih odmora 

 Izrada izvješća o radu vrtića 

 Izrada povremenih analiza (dežurstva u ranojutarnjim i poslijepodnevnim satima) u 

cilju boljeg načina rada s djecom 

 Dopuna Protokola postupanja u određenim situacijama 

 Usklađivanje poslovanja s GDPR – om 

2. Osiguravanje materijalnih i prostornih uvjeta za ostvarivanje programa 

 Snimanje i analiza stanja prostora i opreme 

 Pratiti stanje sigurnosti unutarnjeg i vanjskog prostora 

 Sudjelovati u izradi Plana nabave za 2021. god. 

 Snimanje stanja i utvrđivanje potreba za nabavkom didaktike, audiovizualnih 

sredstava, stručne i dječje literature, sitnog inventara i osnovnih sredstava 

 Suradnja s osnivačem Općinom Hum na Sutli na osiguranju financijskih sredstava 

potrebitih za rad vrtića 

 Pratiti inventurno stanje opreme i sredstava 

 Pratiti namjenski utrošak sredstava za djecu u obaveznom programu predškole 

 Individualizirati odgovornost prema sredstvima i opremi 

3. Odgojno – obrazovni proces, njega i skrb za rast i zdravlje djece 

 Provoditi i pratiti utvrđivanje ciljeva i bitnih zadaća unapređivanja odgojno – 

obrazovnog rada 

 Sudjelovati u utvrđivanju radnih uloga provoditelja programa 



 

 Podržavati i poticati kreativnost i inicijativu pojedinca 

 Poticati usuglašavanje u utvrđivanju kriterija kvalitete prakse 

 Podržavati i poticati otvorenost ka promjenama 

 Poticati primjenu suvremenih spoznaja o prostornom, materijalnom i 

komunikacijskom kontekstu 

 Rad u Povjerenstvu za pripravnike 

 Poticati timski rad na planiranju, provedbi i vrednovanju 

 Podržavati suradničke odnose među radnicima 

 Sudjelovati u osiguranju uvjeta za pravilnu prehranu 

 Sudjelovati u praćenju i vrednovanju provedbe programa rada vrtića 

4. Suradnja s roditeljima 

 Informirati roditelje o programu vrtića, ciljevima i projektima, radnom vremenu, 

ustrojstvu rada 

 Kontinuirano jačati suradnju s roditeljima 

 Provoditi inicijalne intervjue s roditeljima novoupisane djece i djece iz programa 

predškole 

 Sudjelovanje u izradi informativnih materijala za roditelje 

 Praćenje svih oblika suradnje s roditeljima 

 Komunikacija s roditeljima oko eventualnih problemskih situacija s ciljem 

konstruktivnog i usklađenog rješavanja istih 

5. Stručno usavršavanje 

 Dogovaranje i utvrđivanje Planova i programa stručnog usavršavanja odgojitelja i 

medicinske sestre 

 Izrada prijedloga stručnog usavršavanja prema Katalogu stručnih skupova od strane 

AZZO 

 Praćenje izvršenja stručnog usavršavanja 

 Sudjelovanje u radu stručnih skupova na razini vrtića i šire 

 Sudjelovanje na stručnim skupovima za ravnatelje 

 Sudjelovanje u pripremi provedbe plana stručnog usavršavanja pripravnika 

 Izrada plana i programa rada pripravnika 

 Imenovanje mentora 

 Praćenje provedbe programa stažiranja 

 Praćenje novije stručne literature 

5.1. Rad odgojiteljskog vijeća 

 Pripremanje i vođenje sjednica vijeća 

 Praćenje ostvarivanja zaključaka vijeća 

 Predlagati Godišnji plan i program rada 

 Predlagati Izvješće o radu vrtića 

 Predlagati planove stručnog usavršavanja 



 

 Osigurati prezentiranje stručnih tema od posebnog značaja 

6. Suradnja s društvenom sredinom 

 Suradnja s osnivačem vrtića Općinom Hum na Sutli 

 Ministarstvom odgoja i obrazovanja 

 Agencijom za odgoj i obrazovanje 

 Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 

 Centrom za socijalnu skrb 

 Nositeljima kraćih programa u dječjem vrtiću 

 Stručnjacima s područja odgoja i obrazovanja 

7. Ostali poslovi 

 Pripremati materijale za sjednice i sudjelovati u radu Upravnog vijeća 

 Nadzirati provedbu poslova zaštite na radu i poduzimanje propisanih mjera 

 Nadzirati poslove protupožarne zaštite i poduzimati propisane mjere 

 Surađivati sa Sindikatom radnika u predškolskom odgoji i obrazovanju Hrvatske 

 Surađivati sa sindikalnom podružnicom dječjeg vrtića 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GODIŠNJA STRUKTURA SATI RADA ODGOJITELJA/ICA I MEDICINSKE SESTRE ZA PEDAGOŠKU GODINU 

2021./2022. 

 

MJESEC 

BR0J 

DANA SUBOTE NEDJELJE PRAZNICI 

RADNI 

DANI 

NEPOSRE-

DNI RAD 

/SATI 

OSTALI 

POSLOVI / 

SATI 

STANKA / 

SATI 

UKUPNO 

SATI RADA 

09./19. 30 4 4 0 22 115,5 44 11 176 

10./19. 31 5 4 0 21 115,5 42 10,5 168 

11./19. 30 4 5 2 20 110 40 10 160 

12./19. 31 4 4 0 23 126,5 46 11,5 184 

01./20. 31 5 5 1 20 115,5 40 10 160 

02./20. 28 4 4 0 20 110 40 10 160 

03./20. 31 4 4 0 23 126,5 46 11,5 184 

04./20. 30 4 4 1 20 110 40 10 160 

05./20. 31 5 5 1 21 115,5 42 10,5 168 

06./20. 30 4 4 2 20 110 40 10 160 

07./20. 31 5 4 0 21 115,5 42 10,5 168 

08./20. 31 4 5 2 21 115,5 42 10,5 168 

UKUPNO 
365 52 52 9 252 1386       504 126 2016 



 

 GODIŠNJA SATNICA ZADUŽENJA 

ODGOJNO-OBARZOVNIH DJELATNIKA ZA 

PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. 

MJESEC  9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO 

NEPOSREDNI 

RAD S DJECOM 

121 115,5 110 126,5 110 110 126,5 110 115,5 110 115,5 115,5 1386 

DNEVNO 

PLANRANJE 

22 21 20 23 20 20 23 20 21 20 21 21 252 

PLANIRANJE 

TJEDNO 

4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 56 

PLANIRANJE 

MJESEČNO 

2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 18 

SURADNJA S 

RODITELJIMA 

4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 43 

INDVID.STRUČNA 

USAVRŠAVANJA 

ZVAN USTANOVE 

1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 0 0 22 

INDVID.STRUČNA 

USAVRŠAVANJA 

U USTANOVI 

3 4 2 6 5 3 6 3 3 0 5 5 45 

ODGOJITELJSKO 

VIJEĆE 

3 0 3 

 

0 0 0 2 0 3 0 0 3 14 

BROJ SATI ZA 

ESTETSKO 

UREĐENJE 

3 5 5 6 6 6 4 5 4 7 6 4 60 

UKUPAN BROJ 

SATI ZA OSTALE 

POSLOVE 

42 42 40 46 42 40 46 40 42 40 42 42 504 

DNEVNI ODMOR 11 10,5 10 11,5 10 10 11,5 10 10,5 10 10,5 10,5 126 

UKUPNO 176 168 160 184 160 160 184 160 168 160 168 168 2016 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

Ravnateljica: 

Snježana Žerjav 
 

  

ZADUŽENJE S 

ODMOROM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGURNOSNO - ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM  U DJEČJEM 

VRTIĆU BALONČICI 

 

 

 

 

 



 

Sigurnosno - zaštitni program Dječjeg vrtića Balončica , sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada vrtića za 2021./2022. odgojno - 

obrazovnu godinu.  

 

NOSITELJ PROGRAMA: • Ravnateljica Dječjeg vrtića  

 PROVODITELJI PROGRAMA: • Odgojitelji Dječjeg vrtića Balončica  

• Ostali zaposlenici po strukturama ( zaposlenici u matičnom objektu i u Podružnici) 

 

CILJ: 

Osigurati maksimalnu sigurnost djece tijekom boravka u Dječjem vrtiću Balončica. ( matični objekt) i  u Dječjem vrtiću Balončica-Podružnica 

Prišlin 

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  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 ( matični, područni) 

 Vanjski prostori vrtića (igralište i prilaz vrtiću) 

 Ciljani prostori izvan prostora vrtića (posjete, izleti) 

 

 

 

 

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) 



 

 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), 

 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. 

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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 



 

PROGRAM RAZVIJANJA NAVIKA I PRAKTIČNIH VJEŠTINA SAMOOČUVANJA DJECE 

 

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 

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 

      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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM PREVENCIJE I OLAKŠAVANJA 

NOŠENJA SA SVAKODNEVNIM STRESOM 

ZA ODGOJITELJE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

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?…………………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

 

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) 

- 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. 

 

 

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. 

 

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 

 

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 

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 

 

 

 

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! 



 

 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) 

 



 

 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  



 

 

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 

Matični objekt: 

 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 

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 

PODRUŽNICA PRIŠLIN: 

-jutarnji odgojitelj provjerava prvu razinu sigurnosti, nakon njega pomoćna kuharica/pralja provjerava dvorište i okolni prostor, te sve uočene 

nedostatke zapisuje u bilježnicu domara ili kontaktira ravnateljicu  

 

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 

 

 

 

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. 

 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. 



 

 

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/pralja) obavezna je u matičnom objektu (Hum na Sutli 156, te područnom objektu Prišlin 1): 

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 (višenamjenski prostor). 

 

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. ulazak u kuhinju dozvoljen samo djelatnicama u kuhinji te ravnateljici 



 

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 koji ima 

ugovor o 

3.  djelu i po potrebi izvršava radnje) 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.) 

4. Obavezno u bilježnicu domara upisati potrebu intervencije s datumom uočavanja potrebe 

 

 

 

STRUČNO OSOBLJE (odgojitelji u redovnom obilasku) 

 

1. pri izlasku djece na otvoreni prostor ( dvorišta i svaki drugi prostor) odgojitelj u pratnji dužni su pregledati prostor, utvrditi njegovu 

sigurnost za igru i boravak djeteta. 

2. ukoliko primijeti bilo što ugrožavajuće, odgojitelj ili stručni suradnik procjenjuje mogućnost korištenja prostora: 

 

a) ukoliko je moguće, odgojitelj koji opasnost primijeti, dužan ju je otkloniti odmah i na način da ne ugrožava djecu ili sebe 

b) ukoliko nije moguće koristiti prostor, o tome izvješćuje djecu i druge odgojitelje – jedna odrasla osoba ostaje u neposrednoj blizini i 

nadgleda da se prostor ili sredstva ne koriste, a druga osoba odlazi obavijestiti domara, spremačicu ili osobu zaduženu za nadzor. Ostali 

odgojitelji dužni su brinuti o sigurnosti sve djece i udaljiti ih od ugrožavajućeg mjesta ili predmeta 



 

c) ukoliko odgojitelj uoči moguću opasnost (dotrajalost ili oštećenje koje bi s vremenom moglo postati ugrožavajuće), o istom izvješćuje 

osobu zaduženu za nadzor (ravnateljicu) i upisuje u knjigu (popravaka) domara. 

 

 

PROTOKOLI POSTUPANJA I PREPORUKE ZA RAD U DJEČJEM VRTIĆU BALONČICA ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-a 

19 u PEDAGOŠKOJ GODINI 2021./2022. 

 

 

 Ovaj protokol postupanja i preporuke za rad u Dječjem vrtiću BALONČICA HUM NA SUTLI za vrijeme epidemije COVID-a 19 je u skladu s 

uputama HZJZ vezanih za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. Svaka ustanova , ukoliko ima 

uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke, ukoliko ne, dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi.  

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u uputama za dječje vrtiće preporučuje ostanak kod kuće djece s kroničnim bolestima: bolesti dišnog 

sustava, kardiovaskularnih bolesti, šećernom bolesti, malignim bolestima, imunodeficijencijama, zatim djece s većim tjelesnim/motoričkim 

oštećenjima, kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju neku od tih bolesti. 

 

 TEMELJNE ODREDBE  

 Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura koliko je moguće socijalno distanciranje. 

  U vrtić ne mogu dolaziti djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod 

rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi) ili su pod sumnjom da bi mogli 

biti zaražena s COVID-19 ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u ustanove.  

 U vrtić može doći potpuno zdravo dijete.  

ORGANIZACIJA PROSTORA U VRTIĆU 

 Značajke SDB-a u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece: 



 

  SDB-a što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla), 

  SDB-a vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine  

 SDB-a koja se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,  

 u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta odgojno-obrazovna grupa ( u jasličkoj skupini PČELICE I GLJIVICE – 

IMAJU ZAJEDNIČKI TOALET. Ovdje se osobito mora paziti na higijenske uvjete i paziti da se djeca iz grupa ne prepliću. Provjetravati prostor 

,odvojiti kahlice koje su za srednju jasličku skupinu, a koje su za stariju.  

  prehranu djece je potrebno organizirati u SDB-a, na način da osoba koja donosi hranu dostavi hranu na kolicima u garderobnom prostoru, a 

odgojitelji preuzimaju kolica sa hranom. 

 prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum – svaka skupina ima izlazak na dvorište kroz kupaonu( jasličke 

skupine imaju izlazak odvojen od ostalih. Izbjegavati prolazak kroz višenamjenski prostor! 

ORGANIZACIJA RADA U VRTIĆU: 

 Boravak u vrtićima neophodno je organizirati na sljedeći način: 

  Za jednu grupu djece brine jedan odgajatelj /odnosno dva u slučaju cjelodnevne potrebe smještaja djeteta. 

  Izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i 

drugim djelatnicima ustanove 

  Svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u svojoj SDB-a  

 Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti vrtićima ili organizirani izlazak iz vrtića veće skupine djece (primjerice kazališne predstave, izvannastavne 

aktivnosti i sl.).  

 Neophodno je osigurati ulazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u vrtić tako i u unutarnjim prostorima ustanove  

ORGANIZACIJA ULASKA ODGOJITELJA U USTANOVU  

Po dolasku u ustanovu svaki odgojitelj si u evidencijsku listu mora upisati temperaturu koju je izmjerio kod kuće, pri odlasku iz ustanove također 

si mora izmjeriti i zapisati temperaturu.  



 

MASKE  

Svaki zaposlenik zadužuje dvije zaštitne maske, bočicu dezinficijensa. Svaki dan prije ulaska u ustanovu dužan je staviti masku, te istu nositi 

kod: 

  Preuzimanje/predaja djece  

 Oblačenje/svlačenje ili prematanje djece  

 U vrijeme svih obroka djece 

  U vrijeme pripreme za dnevni odmor 

  Ostale situacije koje zahtijevaju bliži kontakt s djecom ili odraslima po procjeni zaposlenika (primjerice, promjena zdravstvenog statusa djeteta 

tijekom dana, pad djeteta u vrijeme boravka na zraku ili u prostoru vrtića, potreba bližeg kontakta zbog plakanja djeteta ili neke druge situacije 

koja iziskuje bliži kontakt)  

 

 ORGANIZACIJA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA ODGOJITELJA  

 Prihvaćaju/predaju djecu ritmom dolaska/odlaska djece. 

  Dijete ulazi po utvrđenom protokolu te pere ruke sapunom i vodom prije uključivanja u odgojno obrazovni proces 

  Posebno vode računa o obvezi dostave ispričnice od strane liječnika ako je dijete bilo odsutno zbog bolesti ili obvezi dnevne prijave izostanka 

djeteta emailom, telefonom (obiteljski razlog). 

  Maksimalno se pridržavaju uputa o distanciranju koliko god je to moguće ( odgojitelj-roditelj, odgojitelj-odgojitelj). 

  Provode organizaciju kliznog izlaska iz prostora/kliznog ulaska u prostor i organizaciju obroka prema dinamici skupina kako se ne bi na istom 

mjestu zadržavao veći broj djece ili odraslih (dinamika ovisi o dobi i potrebi djece za odmorom). 

  Provode najviše vremena na zraku s djecom koristeći se didaktikom koja se može ručno dezinficirati ili baciti nakon upotrebe (jednokratno).  

Svaka SKUPINA KORISTI SVOJ DIO DVORIŠTA I NEMA MJEŠANJA SKUPINA! 



 

  U planiranju odgojno-obrazovnih sadržaja i ponude didaktike prednost daju igračkama koje se lako dezinficiraju. Zabranjeno je korištenje 

rastresitih materijala kao što su kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža te svih igračaka koje se ne mogu oprati. 

 

 POTICANJE DJECE OD STRANE ODGOJITELJA  

 Da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, primjereno razvojnoj dobi 

  Da redovito i pravilno peru ruke prije ulaska u svoju SDB, prije i nakon jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja 

nosa, uvijek kada ruke izgledaju prljavo 

  Da tijekom pranje ruku trebaju koristiti tekuću vodu i sapun  

 Da nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku koristite papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja trebaju 

odbaciti u koš za otpad s poklopcem.  

 Da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke 

  Da se prilikom kašljanja i kihanja trebaju okrenuti licem od drugih osoba  

 

DIDAKTIČKA OPREMA I IGRAČAKE U USTANOVI  

U planiranju didaktičke opreme i materijala odgojitelji trebaju dati prednosti opremi glatkih, tvrdih površina koje se lako operu deterdžentom i 

vodom. Zabranjeno je korištenje materijala kao što su kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža i sl., te svih igračaka koje se ne mogu oprati 

deterdžentom (deterdžent za suđe) i vodom te osušiti na zraku. 

 

 BORAVAK NA ZRAKU  

 Preporučuje se boravak djece na otvorenom prostoru, kada god je moguće  

 Do opoziva mjera, strogo se zabranjuje korištenje pješčanika u vrijeme boravka na zraku. 



 

 Svaka skupina ima svoj dio dvorišta te isti koristi. 

  

 Maksimalno zračenje prostora u svim situacijama koje to omogućavaju, s posebnim naglaskom na provjetravanje u dijelovima dana kada djeca 

nisu u prostoru. Tijekom dana držati otvorenim prozore pazeći na propuh.  

 

OBAVEZE  I ORGANIZACIJA RADA SPREMAČICA: 

-ulaze u prostor SDB dok su djeca vani ili u garderobnom prostoru 

-obavezno nošenje zaštitne maske 

-u prostor kuhinje ne ulaze 

-pojačana dezinfekcija dodirnih točaka u svim prostorima ustanove- kvake, rukohvati, utičnice 

 U periodu dolaska/odlaska djece dezinficirati prostore garderoba u svim dijelovima koje djeca koriste. 

  U nepredviđenim situacijama koje kontaminiraju prostor boravka djece ili sanitarni čvor, odmah izvršiti pranje i dezinfekciju tog dijela 

prostora. 

  Obvezno pranje stolova vodom i deterdžentom za odmašćivanje te predviđenim dezinfekcijskim sredstvom više puta tijekom dana te obavezno 

prije pripreme i serviranja obroka prema važećem načinu rada.  

 

    

 IGRAČKE 

 U VRTIĆKIM SKUPINAMA (3-7.godina) - Pregledati korištene igračke u vrtićkim skupinama i brisati prema potrebi i načinu korištenja. Na 

kraju dana, prebrisati ih maksimalno koliko je to moguće. 



 

  U JASLIČKIM SKUPINAMA (1-3.godine) - Dezinficirati igračke za vrijeme odmora djece i na kraju svakog radnog dana jer su to skupine 

djece koja su, sukladno razvojnoj dobi, sklona stavljati predmete u usta.  

 Ako je ikako moguće potrebno je izložiti didaktičku opremu i igračke da se osuše na suncu. Prati i sušiti igračke potrebno je, ako je moguće, na 

kraju svakog radnog dana posebno za skupine djece koja su sukladno razvojnoj dobi sklona stavljati predmete u usta.  

PRIPREMA PROSTORA ZA POPODNEVNO ODMARANJE 

  Krevetići za dnevni odmor djece se postavljaju, stolovi za jelo se razmiču, tako da djeca leže/sjede na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete 

uvijek na istom mjestu 

 

 ODRŽAVANJE PROSTORA KUHINJE NA ZNANJE SVIM ZAPOSLENICIMA : 

  Ulazak u kuhinju dopušten je isključivo servirki i zaposlenicima na poslovima održavanja prostora koji imaju radne obveze održavanja 

navedenog. 

 NA ZNANJE ZAPOSLENICAMA U KUHINJI: 

  Zaposlenica u kuhinji ima obvezu preuzimanja hrane na vratima gospodarskog ulaza, bez dozvole ulaska u kuhinju svima koji distribuiraju 

namirnice ili hranu za potrebe dječjeg vrtića. 

  Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim 

službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske 

obuće.  

ZAPOSLENICI U KUHINJI OBAVEZNO: 

- U prostor ulaze kroz dezbarijeru, te ulaze u garderobni prostor kako bi obukli radnu odjeću i obuću. 

- -dezinficiraju ruke 

- Izmjere temp,.te bilježe na evidencijsku listu 

- Nose obavezno zaštitnu masku za lice 

- Održavaju fizičku distancu  

- Za vrijeme pauze -pridržavaju se epidemioloških pravila  



 

  Dezinficiraju svaki artikl koji ulazi kroz gospodarski ulaz, a prije odlaganja u skladište. 

  Provode ostale poslove vezane uz kuhinju i njeno održavanje prema naputcima higijensko-epidemiološke službe. 

 

 

 

PROVEDBA POSEBNIH ZDRAVSTEVNIH MJERA U USTANOVI 

1. MJERENJE TEMPERATURE I PRAĆENJE POJAVE SIMPTOMA  

2.  DNEVNO MJERENJE TEMPERATURE  

 Svi zaposlenici si imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao 

  Pri ulasku u vrtić /izlasku iz vrtića, svaki zaposlenik ima obvezu:  Izmjeriti tjelesnu temperatura beskontaktnim toplomjerom Kod 

zaposlenika s povišenom temperaturom izmjerenom beskontaktnim toplomjerom (37,2oC i veća) , preporuča se ponoviti mjerenje 

standardnim toplomjerom pod pazuhom te se o povećanoj temperaturi zaključuje temeljem rezultata mjerenja pod pazuhom. 

  U slučaju povećane tjelesne temperature ne smiju dolaziti na posao već se javljaju telefonom ravnateljici i izabranom liječniku obiteljske 

medicine. S temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci, niti 

dolaziti u prostor poslodavca odnosno ustanove, što je i inače nužno u radu ovakvih ustanova.  Zaposlenici kojima se povisi tjelesna 

temperatura i/ili se pojave  

respiratorni problemi odmah napuštaju radna mjesta (prethodno obavještavaju ravnatelja o ovoj činjenici), te se javljaju telefonom svom 

izabranom liječniku koji ih upućuje na testiranje.  

 

 Zaposlenici DNEVNO unose u EVIDENCIJSKU KNJIGU vrijednosti izmjerene tjelesne temperature 

  Evidencijske knjiga nalazi se  u višenamjenskom prostoru vrtića na ormaru. 

3. POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU  

 U slučaju sumnje na kontakt djelatnika ili djece sa zaraženim ili oboljelim od COVID19, ili drugog razloga za sumnju da se kod djelatnika 

ili djece radi o zarazi COVID19, kod povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih simptoma (kašalj i tekuće disanja-kratak dah), djelatnik 

odmah: 

  Obavezno i hitno telefonsko  obavijesti ravnateljicu ustanove  



 

 Ukoliko takva sumnja postoji u obitelji, roditelj/skrbnik ima obavezu hitno telefonom obavijestiti ravnatelja 

 U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja/mogući izvor infekcije svaki zaposlenik dužan je odmah obavijestiti ravnatelja. 

  Ako djeca razviju simptome koji ukazuju na COVID infekcije tijekom boravka u ustanovi, odgojitelj odmah obavještava roditelje, koji u 

najkraćem roku moraju doći po dijete. Protokolarnih preporuka dužni su se pridržavati svi zaposlenici vrtića prema područjima svog 

djelovanja. . 



 

  



 

                                                                                                                                



 

 

  

          

 
 

 

 

 

  


