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OSOBNA KARTA 

DJEČJEG VRTIĆA CICIBAN 

 

NAZIV Dječji vrtić Ciciban 

OSNIVAČ fizička osoba – Senka Marija Ivanušec 

SJEDIŠTE Podravska ulica 13, Bjelovar 

OIB 28211234899 

PODRUČNI OBJEKTI PO u Mihanovićevoj 8b 

PO u J.S.Bacha 1 

TELEFON 043/ 214 070; 226 224 

FAKS 043/ 214 070 

E-MAIL dv.ciciban@bj.t-com.hr 

WEB www.dv-ciciban.hr 

RAVNATELJICA Senka M. Ivanušec 

BROJ DJECE 210 

BROJ ODGOJNIH GRUPA 11 

MISIJA profesionalan pristup ranom odgoju i obrazovanju 

kao prvom dijelu i temelju odgojno-obrazovnoga 

sustava, uvažavanje i zadovoljavanje dječjih 

potreba te utjecanje na razvoj roditeljskih 

kompetencija 

VIZIJA biti vrtić u kojem djeca žele boraviti, koji 

zadovoljava sve dječje potrebe - dječja kuća 

radosnog odrastanja 
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Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. 
Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (NN 
83/01) uz prethodnu raspravu i zaključke Odgojiteljskog vijeća održanog 13. kolovoza 2018., Upravno 
vijeće  na svojoj  1.  sjednici  (klasa: 601-15/18-01/01 , urbroj: 2103/ 17-18-4) dana  31. kolovoza 2018.  
godine, donosi  
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2018./2019. 
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Bjelovar, 31. kolovoza 2018. 
 
klasa: 601-15/18-01/01 
urbroj: 2103/ 17-18-4 

 
Upravno vijeće  Dječjeg vrtića  Ciciban na svojoj  1.  sjednici donosi slijedeću 
 
 
 
 
 

O D L U K U 
 
 

O usvajanju Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Cicicban za pedagošku godinu 

2018./2019. 

 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

 
Predsjednik Upravnog vijeća 

 
 
 

                                                                                                                           Mario Pavliš 
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1. UVOD 

 
Dječji vrtić je osnovan s ciljem zadovoljavanja potrebe roditelja za smještajem predškolske djece u 

gradu Bjelovaru u rujnu 1999. godine. U našim nastojanjima imali smo podršku i razumijevanje lokalne 

uprave i samouprave – Grada Bjelovara.   

Prostor i opremu potrebnu za rad vrtića osigurao je osnivač (fizička osoba – Senka Ivanušec), u skladu 

s važećim normativima predškolskog odgoja.  

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban izrađen je timskim pristupom. Radnim 

dogovorima uspješno je analizirana prethodna pedagoška godina čija je analiza bila polazište pri 

planiranju. Odgojiteljsko vijeće DV Ciciban razmatralo je Godišnji plan i program rada DV Ciciban za 

pedagošku godinu 2018./2019. na sjednici održanoj 13.  kolovoza 2018. godine. 

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju čl. 21., 35. I 36. (NN 10/97; 107/07; 94/13)  i 

članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću 

(NN 83/01) uz prethodnu raspravu i zaključke Odgojiteljskog vijeća, ravnateljica Dječjeg vrtića Ciciban 

predlaže Upravnom vijeću Godišnji plan i program rada  za pedagošku godinu 2018./2019. koji je usvojen 

na   1. sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. kolovoza 2018. godine  (klasa: 601-15/18-01/01 , urbroj: 2103/ 

17-18-4). 

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban humanistički, holistički i razvojno je usmjeren 

s pluralističkom tendencijom priznavanja različitosti u pogledu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja 

te koncepcija. 
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 2. USTROJSTVO RADA 

 

Bitne zadaće/ 
Prioritetna područja 

djelovanja 

Strategija Nositelji /dinamika Praćenje/ 
vrednovanje 

Optimalni uvjeti u kojima će se 
bogatom ponudom raznovrsnih 
sadržaja omogućiti djetetu 
izbor koji odgovara njegovim 
potrebama i interesima 

Kontinuirano praćenje 
odgojno-obrazovnog rada i 
kvalitete življenja u vrtiću 

Svi zaposlenici 
Tijekom godine 

Interni instrumenti 
praćenja rada, 
sustavno 
promatranje, 
ankete, … 

Uspostavljanje što kvalitetnijih 
odnosa roditelja i vrtića, 
vezanih za odgoj djeteta u 
kojima će obje strane imati 
određena prava, ali i obveze 

Stalni rad na uključivanju 
roditelja u život vrtića, 
praćenje stavova prema vrtiću 

Pedagoginja, 
ravnateljica, 
odgojiteljice 
 
Tijekom godine 

Intervju, ankete  

Rad na uspostavljanju što 
kvalitetnije suradnje s 
osnovnim školama na području 
grada Bjelovara 

Olakšavanje prelaska iz vrtića 
u osnovnu školu, 
uspostavljanje kontakata sa 
školama 

Pedagoginja, 
ravnateljica, 
odgojiteljice  
 

Razgovori, 
razmjena 
informacija 

Kontinuirano i temeljito pratiti 
realizaciju u svim segmentima 
rada te pravovremeno i 
pravilno reagirati u cilju 
podizanja kvalitete življenja u 
vrtiću 

Praćenje realizacije godišnjeg 
plana i programa 

Svi zaposlenici 
Tijekom godine 

Svi instrumenti 
praćenja rada 

Podržavati i utjecati na 
međusobnu suradnju radnika, 
uvažavajući osobnost i 
kreativnost svakoga ponaosob. 

Njegovanje timskog pristupa 
radu 

Svi zaposlenici 
Tijekom godine 

Praćenje timskog 
rada  

Organiziranje programa 
sukladno čl 15. Zakona o 
predškolskom odgoju i 
obrazovanju (NN 10/97; 
107/07; 94/13) za koje DV 
Ciciban ima suglasnost 

Organizacija redovitog 10-
satnog programa i posebnih 
programa  

Ravnateljica, 
Pedagoginja 
Na početku 
pedagoške godine 

Procjena roditelja 
korisnika 
zadovoljstvom 
programa, 
uočavanje potreba 
za novim 
programima 

  

 

Izjava o viziji i misiji vrtića: 

 

Vizija: biti vrtić u kojem djeca žele boraviti, koji zadovoljava sve dječje potrebe - dječja kuća radosnog odrastanja 

Misija: profesionalan pristup ranom odgoju i obrazovanju kao prvom dijelu i temelju odgojno-obrazovnoga 

sustava, uvažavanje i zadovoljavanje dječjih potreba te utjecanje na razvoj roditeljskih kompetencija 
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Svi programi imaju suglasnost od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (tijekom 

pedagoške godine 2015./2016. uspješno su prošli  proces reverifikacije, tj. usklađivanja sa suvremenim 

zakonskim aktima u području ranog odgoja i obrazovanja) 

 

 

 

2.1. Radno vrijeme vrtića 

 

 Radno vrijeme vrtića ustrojeno je tako da u potpunosti odgovara potrebama djece i roditelja. 

Vrtić je otvoren od 6,00 do 17,00 sati svakim radnim danom osim subote. Vrtić ne radi u dane blagdana i 

praznika koji se slave na razini Republike Hrvatske.  

PROGRAMI KOJI  ĆE SE PROVODITI  
U PEDAGOŠKOJ GODINI 2018./2019. 

redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene 
zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi od navršenog 
12. mjeseca života do polaska u osnovnu školu 
 

program glazbeno-folklorne igraonice – do 3 sata dnevno (DPS, čl.3, NN 63/08) 

 

 
program predškole – program javnih potreba Republike Hrvatske – integriran u redoviti program prema 
čl.3  Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole  (NN 107/2014) 

program igraonice za rano poticanje darovitosti – do 3 sata dnevno (DPS, čl.3, NN 
63/08) 

program ranog učenja engleskog jezika – do 3 sata dnevno (DPS, čl.3, NN 

63/08) 

program  radionica za potporu roditeljstvu  (DPS, čl.3, NN 63/08) 

program  Vrtić – prijatelj dojenja (DPS, čl.3, NN 63/08, verifikacija MZO, Zagreb, 

13. srpnja 2017., klasa: 601-02/17-03/00091, urbroj: 533-25-17-0004) 
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2.2.Globalno ustrojstvo rada vrtića u pedagoškoj godini 2018./2019. 

Početak radne godine 1. rujna 2018. 

Završetak radne godine 31. kolovoza 2019. 

 

Mjesec/godina Broj dana Broj subota Broj nedjelja Broj blagdana/praznika Radni dani Broj radnih sati 

Rujan 2018. 30 5 5 0 20 160 

Listopad 2018. 31 4 4 1  22 176 

Studeni 2018. 30 4 4 1 21 168 

Prosinac 2018. 31 5 5 2 19 152 

Siječanj 2019. 31 4 4 1 +1n 22 176 

Veljača 2019. 28 4 4 0 20 160 

Ožujak 2019. 31 5 5 0 21 168 

Travanj 2019. 30 4 4 1  21 168 

Svibanj 2019. 31 4 4 1 22 176 

Lipanj 2019. 30 5 5 2 (3) 18 144 

Srpanj 2019. 31 4 4 0 23 184 

Kolovoz 2019. 31 5 4 2 20 160 
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2.3. Broj i struktura radnika: 

r.b. opis stručna sprema zaposlenih napomena 

1.  ravnatelj VŠS 1 položen stručni 
ispit 

2.  pedagog mr.sc. 1 položen stručni 
ispit 

3.  logoped / defektolog VSS 1 vanjski stručni 
suradnik 

4.  psiholog VSS 1 vanjski stručni 
suradnik 

5.  zdravstveni voditelj bacc.med.tech. 1 Položen stručni 
ispit  

6.  odgojitelj VŠS / prvostupnik 
predškolskog odgoja 

22    21 odgojitelj ima 
položen stručni ispit, 
jedna odgojiteljica 
pristupa ispitu u 
siječnju 2019. 

 

7.  kuhar KV 1  

8.  pomoćni kuhar KV 1  

9.  spremačica  6+1 (invalidna 
osoba) 

 

10.  tajnik, računovođa SSS 1  

11.  Ekonom/domar KV 1  

UKUPNO 38 RADNIKA  
 

 

 

2.4. Raspored odgojiteljica po odgojno-obrazovnim skupinama 

ODGOJNA SKUPINA IME  I PREZIME 
ODGOJITELJICE 

STRUČNA SPREMA 

Jaslična  

(matični objekt Podravska) 

nije istaknuto zbog 

preporuka GPDR-a 

VŠS, položen stručni ispit 

prvost.predšk. odg., položen stručni ispit  

jaslična  

(Područni objekt Mihanovićeva 

8b) 

VŠS, položen stručni ispit 

mr.ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja, polaganje str. ispita u siječnju 

2019. 

jaslična  

(Područni objekt u Ul. J.S.Bacha) 

VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

mješovita 

(Područni objekt u Ul. J.S.Bacha) 

VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 
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mješovita 

(Područni objekt u Ul. J.S.Bacha) 

VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit  

predškolska 

(Područni objekt u Ul. J.S.Bacha) 

VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

mješovita  

(matični objekt u Podravskoj) 

magistra ranog i predšk. odgoja i 

obrazovanja, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

mješovita  

(matični objekt u Podravskoj) 

VŠS, položen stručni ispit  

VŠS, položen stručni ispit 

mješovita  

(matični objekt u Podravskoj) 

VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

mješovita  

(matični objekt u Podravskoj) 

VŠS, položen stručni ispit  

VŠS, položen stručni ispit  

predškolska  

(matični objekt u Podravskoj) 

prvost.predšk. odg., položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

 

Tijekom pedagoške godine zaposlenice se mogu raspoređivati na rad u druge područne objekte 

DV Ciciban ako to iziskuje organizacija posla i zahtjevi za  kvalitetom rada.  

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je suglasnost na redoviti 10- satni program rada za 

djecu rane i predškolske dobi u organizaciji DV Ciciban 11. srpnja 2017. godine (klasa: 601-02/17-

03/00090, urbroj: 533-25-17-0004) čime je ustrojeno ukupno 11 odgojno-obrazovnih skupina te 

utvrđeno da DV Ciciban ima optimalnu organizacijsku shemu za provedbu programa te da je program 

kvalitetno utemeljen na stručnim dokumentima. 
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2.5. Razrada tjedne satnice odgojitelja 

 

 Svi djelatnici u vrtiću dužni su, sukladno Zakonu o radu, u punom radnom vremenu ostvariti 40 

sati rada tjedno. 

  

NEPOSREDAN RAD SATI OSTALI POSLOVI 
prema DPS-u, NN 63/2008 

SATI 

Neposredan odgojno-obrazovni 
rad s djecom u odgojnim 
grupama 

27,5 planiranje, pripremanje, 
valorizacija, rad na pedagoškoj 
dokumentaciji 

 
 
 
 
 
10 

priprema prostora i poticaja – 
organizacijski kontekst 

suradnja s roditeljima i 
ostalima 

individualno i kolektivno 
permanentno stručno 
usavršavanje 

pauza 2,5 

ukupno 27,5 ukupno 12,5 

UKUPNO 40 SATI 

 

 

 

2.6. Razrada tjedne satnice ravnatelja 

r.b što? sati tjedno 

1. ustrojstvo rada 11,5 

2. materijalni uvjeti 6,5 

3. njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 3,5 

4. odgojno-obrazovni rad 2 

5. permanentno usavršavanje 2 

6. suradnja s roditeljima 2,5 

7. suradnja s vanjskim ustanovama 2,5 

8. rad organa upravljanja 1 

9. godišnji plan ravnatelja 1 

10. razvojna djelatnost 1 

11. kraći programi 4 

12. pauza 2,5 

UKUPNO 40 sati 
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2.7. Razrada tjedne satnice pedagoga 

r.b. što? sati tjedno 

1.  neposredan i posredan rad s djetetom 13,5 

2.  neposredan i posredan rad s odgojiteljem 5,5 

3.  suradnja s roditeljima 4 

4.  suradnja s društvenim čimbenicima 2,5 

5.  suradnja s ravnateljem 5 

6.  razvojna djelatnost 5 

7.  permanentno usavršavanje 2 

8.   pauza 2,5 

UKUPNO 40 sati 

 

 

 

2.8. Broj odgojno-obrazovnih skupina i broj upisane djece: 

 

r.b. 

1. jaslična (Podravska) 

2 jaslična (Bachova) 

3. jaslična (Mihanovićeva) 

4. mješovita (Podravska) 

5. mješovita (Podravska) 

6. mješovita (Podravska) 

7. mješovita (Podravska) 

8.  predškolska (Podravska) 

9. mješovita (Bachova)  

10. mješovita (Bachova) 

11. predškolska (Bachova) 

ukupan broj upisane djece  210 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je suglasnost na redoviti 10- satni program rada za 

djecu rane i predškolske dobi u organizaciji DV Ciciban 11. srpnja 2017. godine (klasa: 601-02/17-

03/00090, urbroj: 533-25-17-0004) čime je ustrojeno ukupno 11 odgojno-obrazovnih skupina te 

utvrđeno da DV Ciciban ima optimalnu organizacijsku shemu za provedbu programa te da je program 

kvalitetno utemeljen na stručnim dokumentima. 

 

 

 

3.MATERIJALNI UVJETI 



15  
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban 2018./2019. 

 

 

Bitne zadaće  NOSITELJI DINAMIKA 

 
Pravovremeno osigurati sva 
potrebna sredstva i materijale 
za rad u svim odgojnim 
skupinama, uvažavajući 
specifičnosti skupina u odnosu 
na dob i vrstu programa. 
 

ravnateljica Tijekom godine 

Rad na sveopćem poboljšanju 
uvjeta rada, osvješćivanje 
djelatnika za brigu i 
odgovornost za sve što 
koristimo u radu. 

Ravnateljica, pedagoginja, 
odgojiteljice, ostali zaposlenici 

Tijekom godine 

Angažmanom za osiguravanjem 
sredstava raditi na poboljšanju i 
održavanju objekta i vanjskih 
površina. 
 

ravnateljica Tijekom godine 

 

 

Unutarnji prostora vrtića 

Sigurnost Na sigurnost djece polaže se velika briga. Vrtić je smješten 
u obiteljskom naselju bez mnogo buke i prometa, no 
dodatna pažnja posvećuje se osiguravanju vanjskih 
ulaznih vrata vrtića koje se čvrstim patentom lako 
otvaraju i zatvaraju za odrasle, a djeci bi to bilo preteško. 
U ulazna vrata u unutrašnjost vrtića ugrađena je pumpa 
koja služi za automatsko zatvaranje vrata, a ujedno 
djetetu otežava otvaranje vrata. Dijete uvijek mora uz 
prisutnost odrasle osobe ulaziti i izlaziti iz vrtića.  
Unutarnji prostor siguran je za boravak djece u njemu, a 
to nam indicira nepostojanje različitih ozljeda koje bi 
mogle upućivati na nesigurnost. Radne površine i igračke 
redovito se dezinficiraju. Posebna pažnja posvećuje se 
higijeni sanitarnih čvorova. 
Kako bi ljetni mjeseci djeci što ugodnije prošli, sve SDB su 
klimatizirane. 

Otvorenost Prostori namijenjeni djeci zauzimaju najveći dio zgrade 
vrtića. U vrtiću, po dvije sobe dnevnog boravka 
orijentirane su jedna na drugu pa djeci to olakšava 
nesmetano kretanje i cirkuliranje među skupinama. 
Namještaj u SDB je takav da ga se lako može premještati, 
a visinom odgovara djetetu tako da mu sve može biti pri 
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ruci. U svim sobama su formirani kutići / centri aktivnosti, 
no ipak se pazilo da djeca imaju dovoljno mjesta za 
neometano kretanje.  

Namještaj Namještaj je nabavljen od posebnih proizvođača 
namještaja za vrtiće tako da namještaj veličinom i 
namjenom u potpunosti odgovara sobama dnevnog 
boravka. Osim toga, prednost je namještaja što nije 
statičan nego ga fleksibilno možemo pomicati prema 
potrebama. Sve površine namještaja lako se održavaju i 
čiste. 

Didaktika U DV Ciciban nabava nove didaktike, slikovnica i drugih 
materijala za rad uključuje se cijeli tim te se timski planira 
sukladno interesima  i potrebama djece. 
Prednost dajemo provjerenim proizvođačima. Kod izbora 
slikovnica vodimo brigu da je također didaktički  i 
metodički ispravna. 

Pedagoški neoblikovani 

materijal 

PNM koristi se tijekom cijele godine i za različite potrebe. 
Neoblikovanog materijala ima u optimalnim količinama. U 
prikupljanje neoblikovanog materijala uključujemo i 
roditelje. Dotrajali ili potencijalno opasni PNM zamjenjuje 
se novim čim se ukaže potreba. 

 

 

Procjena vanjskog prostora vrtića 

Sigurnost Vanjski prostor vrtićkog igrališta je optimalno osiguran, 
tako da djeca imaju slobodu kretanja. Budući da je 
dvorište okruženo obiteljskim kućama, vrtić nema 
problema s devastacijom vanjskih prostora vrtića. Vrtićko 
igralište osigurano je ogradom.  
Tehničko osoblje vrtića prije izlaska djece na vanjske 
površine pregledava teren. Dva pješčanika redovito se 
dezinficiraju i svakodnevno prekrivaju kako bi se zaštitili.  

Opremljenost Vrtićko igralište optimalno je opremljeno odgovarajući 
dječjim interesima i potrebama. Posebice veliku 
pozornost djece privlače dva pješčanika i centar za 
istraživanje vode bogato opremljeni neoblikovanim 
materijalom koji potiče dječje istraživanje. Vrtić je 
obnovio vanjsku didaktiku za igrališta u PO Bachova i u 
Podravskoj ulici u skladu s europskim standardima. 

Dnevna iskoristivost Vanjski vrtićki prostor iskorišten je u svako doba 
kalendarske godine. Najveća iskoristivost je za lijepog 
vremena u proljeće, ljeto i jesen i to od vremena nakon 
doručka sve do ručka. Nakon odmora koji djeca provedu 
onako kao im odgovara, ukoliko vrijeme dopušta, 
aktivnosti se obavljaju na vrtićkom igralištu.  
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Raspoloživa sredstva za didaktičku opremu vrtića utrošit ćemo – prema stanju opremljenosti i 

potrebama programa – na sljedeću skupinu artikala: 

- didaktika i opremanje centara za jasličke skupine 

- didaktika i opremanje centara za vrtićke skupine 

- didaktika za program predškole 

- didaktika za program ranog poticanja darovitosti  

- rekviziti za krupnu motoriku i za igre na igralištu 

- didaktička sredstva za poticanje razvoja fine motorike 

- društvene igre za predškolske skupine 

- slikovnice  

 

Sigurnost djeteta je na prvom mjestu, vrtić ima izrađene protokole postupanja u kriznim situacijama 

kojime su upoznati svi djelatnici vrtića (kopije protokola dio su dokumentacije svake odgojno-obrazovne 

skupine).  
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4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 

 

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane ostvarivat će se sukladno 

programskoj orijentaciji Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. 

U programu rada ustanove posebna pozornost posvetit će se zdravstvenoj preventivi, skrbi i praćenju 

rasta i razvoja djece. Svako dijete posjeduje zdravstveni karton i na taj način osigurat će se evidencija 

zdravstvenog stanja svakog djeteta. Nizom preventivnih mjera radit će se na sprječavanju mogućnosti 

prijenosa infekcija među djecom. Svi radnici su obvezni obavljati redovite zdravstvene preglede 

(higijensko-sanitarni pregledi) sukladno važećim propisima i HACCP-u. 

Obroci će se pripremati u kuhinji vrtića. U sastavljanju jelovnika koristit će se važeći normativi.   

Radnici Dječjeg vrtića (SVI) imaju obvezu u sklopu redovitih programa odgojno-obrazovnog rada s 

djecom, naročitu pozornost posvetiti odgoju djece u odnosu na čuvanje, zaštitu i unapređivanje 

čovjekova okoliša. Vrtić će samostalno, ali i u suradnji s roditeljima, drugim vrtićima, tijelima uprave i 

lokalne samouprave, djelovati u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša vrtića, ljepote i ekološki 

čistog izgleda grada u kojem živimo. 

STANDARD STRATEGIJA NOSITELJI DINAMIKA 

HACCP sustav HACCP sustav Ravnateljica, 
ekonom 

Sustav se 
provodi 
kontinuirano 
tijekom godine 

Osigurati kvalitetnu 
prehranu (pripremu 
obroka) te utjecati da 
vrijeme i način 
uzimanja odgovara 
djetetovim potrebama i 
navikama 

- planiranje i prilagodba jelovnika 
dobnim skupinama 

- individualnim pristupom djetetu 
poštivati stvarne potrebe za 
kvalitetnim obrokom i unošenjem 
tekućine 

- unapređivati osamostaljivanje i 
samoposluživanje te usvajanje 
kulturno-higijenskih navika, uz 
upotrebu adekvatnog pribora 

- analize opaženog, instruktivni rad 

 zdravstveni 
voditelj, 
kuharica, 
odgojiteljice 
pedagoginja 

kontinuirano 
tijekom godine 

Osigurati provedbu 
dnevne izmjene 
aktivnosti i odmora s 
unapređivanjem 
higijensko-
zdravstvenim uvjetima 

- osigurati djetetu san i odmor prema 
stvarnoj potrebi, uz ugodan ležaj i 
posteljinu te prikladnu odjeću i povoljne 
mikroklimatske uvjete (čist i prozračen 
prostor) 

odgojitelji, 
zdravstveni 
voditelj, 
pedagoginja, 
spremačice 

kontinuirano 
tijekom godine 

Uključivanje u 
rekreativne programe 

- osigurati siguran i kvalitetan boravak 
na zraku, uz poticajne aktivnosti 

odgojitelji, 
zdravstveni 

kontinuirano 
tijekom godine 
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većeg broja djece - intenzivirati male dnevne tjelesne 
aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje 
zdravlja 

voditelj, 
pedagoginja  

Osiguranje i 
unapređivanje higijene 
unutarnjeg i vanjskog 
prostora 

- omogućiti djeci boravak u čistom i 
zdravom okružju, uz razvijanje i jačanje 
ekološke svijesti 

odgojitelji, 
pedagoginja, 
zdravstveni 
voditelj, 
spremačice 

kontinuirano 
tijekom godine 

Praćenje rasta, razvoja i 
zdravlja djece 

- sistematski pregled zubi s ciljem 
ranog otkrivanja karijesa 

- preventivne mjere – pranje zubi 
- zdravstvene tribine tematski vezane 

za pojedina razdoblja 
- antropološka mjerenja i 

pravovremeno otkrivanje odstupanja 
- informirane roditelja o zdravstvenom 

stanju djeteta 

stomatolog 
odgojiteljice 
pedijatar 
zdravstveni 
voditelj 

jednom u godini 
 kontinuirano 
ped. tribine za 
roditelje  
jedanput 
godišnje 
prema potrebi  

Mjere zdravstvene 
zaštite 

- protuepidemijske mjere u slučaju 
zaraznih bolesti 

Zdravstveni 
voditelj, 
ravnatelj u 
suradnji sa 
Zavodom za 
javno zdravstvo 

Po potrebi 

košara svježeg 
sezonskog voća i povrća 
pitka voda  

- svakodnevna dostupnost djetetu zdravstveni 
voditelj, 
kuharica 

svakodnevno, 
kontinuirano 
tijekom godine 

Vrtić – prijatelj dojenja 
Ustanova ranog i 
predškolskog odgoja 
koja podupire dojenje 

- planiranje i prilagodba aktivnosti 
okružja za majke koje doje 

- poticanje produljenog dojenja  

zdrav. 
voditeljica, 
ravnateljica, 
pedagoginja, 
suradnja s 
Udrugom „Za 
zdravo i sretno 
djetinjstvo“ – 
prim.mr.sc.M. 
Čatipović, 
dr.med.spec.pe
dijatar 

kontinuirano 
tijekom godine 
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5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

 U planiranju odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Ciciban cilj nam je: očuvanje tjelesnog i 

mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti 

u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim 

mogućnostima, pridonijeti povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života, a 

osobito poticati stvaralačke mogućnosti kao (prema Programskom usmjerenju, 1991): 

 znatiželjan, aktivan, stvaralački odnos prema okolini, 

 cjeloviti oblici opažanja i imaginacije, 

 razvoj govora te osnovnih oblika ljudskog komuniciranja, 

 razvoj društvenosti, suosjećajnosti i samokontrole, 

 senzibilnost za glazbu, poetsku riječ, različite oblike umjetničkog izražavanja i drugo 

Temeljne vrijednosti Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 2014.) utkane su i kurikulum DV Ciciban, a to su: 

znanje, identitet, humanizam i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost. Također, u skladu s 

istim dokumentom poštujemo i načela: 

- fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, 

- partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom, 

- osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju te 

- otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost za unapređivanje prakse. 

U odgojno-obrazovnom radu polazi se od stvarnih potreba djeteta kao cjelovite dinamične 

osobnosti koja se nalazi u stalnoj interakciji s fizičkim i društvenim okruženjem, što čini bitan 

čimbenik djetetovog vlastita razvoja.  

 

 

 

STRATEGIJA: 

I dalje provoditi sustav zajedničkih diskusija i refleksija, organiziranih u optimalnoj vremenskoj dinamici, 

na kojima će se planirati i analizirati kvalitativni pomaci u  

- pozornom proučavanu konteksta i procjeni dostignute razine unapređivanja odgojno-obrazovnog 

procesa 
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- djelotvornom i fleksibilnom planiranju promjena i poboljšanja kvalitete življenja u vrtiću 

- promatranje i mjerenje promjena – osnovni kriterij valorizacije: kako se izazvana promjena očituje na 

kvalitetu življenja djeteta u vrtiću 

- donošenje zaključaka u vezi s postavljenim ciljevima (ili hipotezama) 

Sadržaji pojedinih programa – stručno-pedagoški rad s djecom, broj obroka, dnevni odmor, aktivnosti 

djece, prilagođavaju se važećim normativima u Republici Hrvatskoj te naputcima Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta. 

U provođenju programa u Dječjem vrtiću posebno će se raditi na razvoju i poticanju plemenitosti, 

ljubavi i emocionalne topline kod djece. Radom će se zadovoljiti potrebe uzajamnosti i kvalitetne 

komunikacije koja se ostvaruje osjetljivošću i aktivnim odnosom odraslog spram djeteta. 

 

Globalni cilj: 

Osnovna je uloga vrtića u odgoju predškolskog djeteta da pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju 

osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Opći, otvoren i fleksibilno postavljen program djetetova 

odgoja kojim se svakom djetetu, u pravilu, moraju osigurati povoljni uvjeti za razvoj i zadovoljavanje: 

 osnovnih tjelesnih potreba i čuvanje djetetova života i zdravlja, 

 potrebe za sigurnošću, nježnošću i ljubavlju roditelja i odgojitelja, 

 potreba za raznolikim poticajima, bogatom i fleksibilno organiziranom okolinom, 

 potreba za uzajamnom komunikacijom koja pretpostavlja osjetljiv i aktivan odnos odraslog spram 

djeteta. 

SIGURNOST I ZDRAVLJE djeteta bit će na prvom mjestu prioriteta u odgojno-obrazovnom procesu u DV 

Ciciban. 

 

5.1. Programi odgojno-obrazovnog rada 

 

U DV Ciciban provodi se redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene 

zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi od navršenog 12. mjeseca života do polaska u 

osnovnu školu. Osim ovog programa provode se posebni programi  te programi javnih potreba (DPS, 

2008.): 

Napominjemo da je vrtić postupio prema uputama MZO poslanih elektronskom poštom 10. 

ožujka 2015 te zatražio reverifikaciju svih programa. Tijekom pedagoške godine 2015./2016. DV Ciciban 
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dobio je verifikaciju (tj. reverifikaciju – usklađivanje sa suvremenim zakonskim aktima u području ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja) na sve programe.  

 

 

program voditelji Vrijeme rada Dob uključene 

djece 

Broj djece Verifikacija 

programa: 

Program 

predškole – 

program javnih 

potreba 

Svjetlana 

Kuserbanj, 

Andreja 

Orešković, 

Senka Kuharski 

, Anita Grünhut 

 

1.listopad 

2018.- 

31.svibanj  

2019. 

 

Godina prije 

polaska u školu 

50 Klasa: 601-

02/15-

03/00482 

urbroj: 533-25-

15-0004 

Zagreb, 23. 

rujna 2015. 

Program ranog 

poticanja 

darovitosti – 

program javnih 

potreba 

Ivana Drenovac 

i Svjetlana 

Kuserbanj  

Listopad 2018. 

– lipanj 2019. 

4-7 15 Klasa: 601-

02/15-

03/00707 

urbroj: 533-25-

16-0009, 22. 

ožujka 2016. 

Program 

glazbeno –

folklorne 

igraonice –

kraći program 

Martina Kovač, 

 Ana Brletić 

Biketa 

Listopad 2018. 

– lipanj 2019. 

4-7 18+16+16 KLASA:601-

02/15-03/0004 

URBROJ: 533-

25-15-0004, 

29. rujna 2015.  

Program ranog 

učenja 

engleskog 

jezika – kraći 

program 

Andreja Akšić, 

Dijana 

Rajković, 

Julija Perinović, 

Anamaria 

Željković 

Neralić 

Listopad 2018. 

– lipanj 2019. 

4-7 15+15+15+15 Klasa: 601-

02/15-

03/00484 

urbroj: 533-25-

15-004, 

29.rujna 2015. 
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5.2. Program predškole 

prema Pravilniku sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014) 

Ciljana skupina:  

 školski obveznici 2019./2020. (djeca rođena 1. travnja 2012.  do 31. ožujka 2013. 
godine) 

 djeca čiji roditelji traže prijevremeni upis u školu 

 djeca s odgodom od škole 

 djeci predškolske dobi pripadnici romske nacionalne manjine 

 djeci s teškoćama u razvoju 
 

 

ZADAĆE, SADRŽAJI, 
AKTIVNOSTI  

 omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih 
potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i 
poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih 
osobnih potencijala 

 razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i 
spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina 
potrebnih za nove oblike učenja 

 kontinuirano realizirati 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 

 stjecanje i/ili unapređivanje 

 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 

 

TRAJANJE 
PROGRAMA 
PREDŠKOLE 

 od 1. listopada 2018. do 31. svibnja 2019. 

 djeca koja su uključena u redovite programe u dječjim vrtićima sadržaje 
programa predškole provodit će u sklopu redovitog programa 

 predviđamo 10% od ukupnog broja sati za provedbu drugih aktivnosti 
izvan ustanove (posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski 
programi i sl.) 

SURADNJA S 
RODITELJIMA  

 informiranje roditelja, roditeljski sastanci, radionice 

 sudjelovanje roditelja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu  

 individualne konzultacije roditelja i odgojitelja/stručnog tima  

 uključivanje roditelja u planiranje programa i u evaluacijske programe 
postignuća 

 leci za roditelje, kutići za roditelje  
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5.3. Djeca s posebnim potrebama 

 

 U skladu sa suvremenom pedagoškom klasifikacijom, djecom s posebnim potrebama smatraju se 

DAROVITA i DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. 

  

5.3.1.Darovita djeca: 

ZADAĆA STRATEGIJA NOSITELJI DINAMIKA 

Otkrivanje darovite 
djece 

- koristiti dostupnu literaturu, skale 
procjena, sustavno promatranje i sl. 
postupke 

odgojitelji 
psihologinja 
pedagoginja 

tijekom godine 

Uvažavanje osobnosti 
svakog pojedinog 
djeteta, prepoznati i 
prihvatiti njegove 
posebnosti, poticati i 
optimalno razvijati 
individualne 
mogućnosti i 
sposobnosti  djeteta 

- pristupiti djetetu da se osjeća 
sigurno, voljeno i zaštićeno u 
svojoj okolini kako bi mogao 
nesmetano istraživati i 
napredovati 

- uvažavati individualne 
potencijale djeteta 

- otvoreno komunicirati s 
roditeljima kao partnerima u 
odgoju i obrazovanju darovitog 
djeteta 

- poticati stvaralaštvo i znatiželju 
darovite djece 

- individualno prilagoditi oblike 
rada identificiranoj darovitoj 
djeci (pr. obogaćivanje 
programa, samostalni projekti, i 
sl.) 

- omogućiti izloženost novim 
područjima i disciplinama 

- omogućiti opsežno iskustvo u 
kreativnom razmišljanju i 
rješavanju problema 

- utjecati na razvoj misaonih i 
stvaralačkih vještina 

- povoljno utjecati na opći razvoj 
i razvoj samostalnosti 

odgojitelji 
psihologinja 
pedagog 

tijekom godine 
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5.3.2.Djeca s teškoćama u razvoju: 

 

ZADAĆA STRATEGIJA NOSITELJI DINAMIKA 

Otkrivanje djece koja 
imaju teškoće u razvoju 

- procjena djetetovih teškoća 
- korištenje dostupne literature, skala 

procjena i sl. 

ravnateljica,  
pedagoginja, 
logoped/defekt
olog 
odgojiteljice 

tijekom godine 

Edukacijsko-
rehabilitacijski rad s 
djecom 

- opservacija djeteta unutar skupine: 
praćenje ponašanja, adaptacije i 
socijalizacije 

- poticati interakciju unutar odg. 
skupine na relaciji dijete – odgojitelj 
– djeca 

- stimulacija senzomotorike 
- stimulacija govora 
- vježbe grafomotorike 
 
 

ravnateljica,  
pedagoginja, 
logoped/defekt
olog 
odgojiteljice 

tijekom godine 

Suradnja sa 
specijaliziranim 
ustanovama 

- ako je potrebno uputi dijete na 
opservaciju i dijagnostiku u 
specijalizirane ustanove 

 

pedagoginja, 
logoped/defekt
olog 

po potrebi 

 

Pedagoginja vrtića, mr.sc. B. Biketa Caktaš studentica je specijalističkog studija Rana intervencija u 

edukacijskoj rehabilitaciji pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

 Pri radu s djecom s posebnim potrebama (darovita djeca i djeca s teškoćama u razvoju) posebno 

ćemo poticati suradnju s roditeljima. 

 

 

 

5.4. Planiranje, vrednovanje i vođenje pedagoške dokumentacije 

 

U svom radu, odgojitelj je usmjeren na pažljivo promatranje djeteta jer spoznaje do kojih dođemo na 

ovaj način koristimo u planiranju daljnjeg rada (timski pristup planiranju i radu). Odgojno-obrazovni rad 

temeljen je na dječjem interesu kojeg nastojimo proširiti i produbiti različitim planiranim aktivnostima 

(individualnim, grupnim).  Timsko planiranje provodit će se jednom tjedno, najčešće petkom za naredni 

tjedan na stručnim aktivima s odgojiteljicama i stručnim timom. 
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 Propisana pedagoška dokumentacija odgovara našim potrebama, a dodatnu dokumentaciju čine 

zapisi, radovi djece, liste praćenja i foto-dokumentacija. Prema Pravilniku o obrascima i sadržaju 

pedagoške dokumentacije i evidencije djece u dječjem vrtiću (NN, 83/2001), pedagošku dokumentaciju 

čine (čl.2):  

1. Matična knjiga djece 

2. Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine 

3. Imenik djece 

4. Ljetopis dječjeg vrtića 

5. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada 

6. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada 

7. Program stručnog usavršavanja 

8. Dosje djeteta s posebnim potrebama 

9. Knjiga zapisnika. 

Prema čl.4. istog Pravilnika  Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine vodi se za svaku 

odgojnu skupinu u dječjem vrtiću i sadrži: 

1. orijentacijski plan i program odgojno-obrazovnog rada i njegovo vrednovanje (u pravilu tromjesečno) 

2. tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada 

3. dnevnik odgojno-obrazovnog rada 

4. 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. 

 Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada također radimo u timu, no najčešće na odgojiteljskim 

vijećima kroz diskusije i razgovor. Nastojimo analizirati svakodnevne situacije, prepoznate interese i 

procjenjujemo u kojem se smjeru krećemo. Kao orijentir često koristimo SWOT analizu. 
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5.5. Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja  

 

 Dječji vrtić Ciciban uključen je u prvu generaciju (nakon pilot projekta) projekta 

Samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja kojeg provodi Nacionalni centar za vanjsko 

vrednovanje obrazovanja i aktivno provodi proces samovrednovanja prema napucima NCVVO.  

 

 

 

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE I PERMANENTNO OBRAZOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA  

 

Planiramo: 

 i dalje intenzivno raditi na stručnom jačanju odgojitelja, ravnatelja i pedagoga za samostalnu i 

kompetentnu prezentaciju vlastitih postignuća u odgojno-obrazovnom radu 

 preuzeti odgovornost za poboljšanje kvalitete rada cijelog vrtića 

 razvijati introspekciju i konstruktivnu kritiku vlastitog rada, ali i rada cijelog tima u svrhu poboljšanja 

odgojno-obrazovnog rada 

 

  Odgojitelji imaju obvezu individualnog stručnog usavršavanja, prateći popularnu pedagošku 

periodiku i časopise, obrađujući stručnu literaturu iz područja predškolskog odgoja i razvojne psihologije. 

Tijekom godine nastojat ćemo odgojitelje  upućivati na organizirane stručne aktive na nivou grada, 

županije i one koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje (prema katalogu stručnih skupova) te 

Ogranak HPKZ-a Bjelovar, Predškolska sekcija i Centar za cjeloživotno obrazovanje. Jednom mjesečno 

odgojitelji će se sastajati, gdje će se razmatrati tekuća problematika, dogovarati aktivnosti na nivou vrtića 

i provoditi stručno usavršavanje. U programu stručnog usavršavanja na nivou vrtića i dalje će se održavati 

komunikacijske radionice za odgojitelje i zajednički će se obrađivati stručna tematika vezana za odgoj 

predškolske djece. 
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6.1.TEME ZA INDIVIDUALNO USAVRŠAVANJE iz područja pedagogije, psihologije, metodike, psihijatrije 

i defektologije 

 

 GODIŠNJE PODRUČJE – Profesionalni stres 

 praćenje stručne periodike: “Zrno”, “Napredak” i “Dijete, vrtić i obitelj”, „Bjelovarski učitelj“ 

 

 

6.2.SKUPNO USAVRŠAVANJE – Rad odgojiteljskog vijeća 

(planirane teme) 

 

SADRŽAJ NOSITELJI VRIJEME REALIZACIJE 

Organizacija rada na početku godine 

Rasprava i usvajanje Godišnjeg plana i 

programa rada 

Upoznavanje i zaduživanje nove pedagoške 

dokumentacije 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

rujan  

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

rujan 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

studeni 

interno stručno usavršavanje  

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

listopad 

Božićna priredba 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

prosinac 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

studeni 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

siječanj  

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

prosinac 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

veljaču 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

siječanj 
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planiranje na razini ustanove/skupina za 

ožujak 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

veljača 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

travanj 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

ožujak 

planiranje na razini ustanove/skupina 

svibanj 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

travanj 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

lipanj 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

svibanj 

Izvješće o realizaciji God. plana i programa u 

2018./2019. 

planiranje i izrada Godišnjeg plana i 

programa za 2019./2020. 

Dogovor oko organizacije rada u srpnju i 

kolovozu 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

lipanj 

 

NAPOMENA: na početku pedagoške godine odgojiteljice, ravnateljica i pedagoginja upisuju teme koje 

procjenjuju zanimljivima i korisnima za odgojno-obrazovni rad u DV Ciciban. Sukladno tom popisu 

izrađuje se vremenski raspored za prezentacije tema i komunikacijske radionice. 
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7. SURADNJA S RODITELJIMA 

Dječji vrtić će posebno njegovati suradnju s roditeljima i taj rad će se sve više usmjeravati ka 

razvijanju partnerstva s roditeljima. 

Bitne zadaće: 
 
- pružiti potporu, pobuditi povjerenje roditelja u ustanovu 

- obogatiti kvalitetu komunikacije na relaciji Vrtić-obitelj 

- pojačati informiranje i učiniti ga sadržajnijim, privlačnijim, poticajnijim i podržavajućim 

- poticati roditelje na sudjelovanje u aktivnostima u Vrtiću 

 

  
P
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A
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M
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 svakodnevni, individualni razgovori odgojitelja s roditeljima 
u vrijeme dolaska i odlaska djece iz vrtića, 

 individualne konzultacije roditelja i odgojitelja / stručnog 
tima 

 tematski roditeljski sastanci 

 komunikacijski roditeljski sastanci u obliku radionica, 

 tribine pedagoške i zdravstvene tematike 

 zajedničke radionice djece, roditelja i odgojitelja (Božić, 
Uskrs, Dan obitelji), 

 uključivanje roditelja u neposredan odgojno-obrazovni rad, 

 suradnja pri prikupljanju neoblikovanog materijala i drugih 
materijala i sredstava za aktivnosti 

 savjetovalište za roditelje (s ravnateljicom, pedagoginjom i 
logopedom/defektologom) 

 kontinuirane radionice za potporu roditeljstvu jednom 
mjesečno tijekom godine 

 kontinuirane radionice zdravstvene tematike jednom 
mjesečno tijekom godine 

 sadržaji na web stranici  

 radionice za potporu roditeljstvu (verifikacija MZO, klasa: 
601-02/15-03/00485 urbroj: 533-25-16-0008, 25. srpnja 
2016.) 

 program Vrtić – prijatelj dojenja (Zagreb, 13. srpnja 2017., 
klasa: 601-02/17-03/00091, urbroj: 533-25-17-0004) 

 web aplikacija Dinamikom  
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8. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

 

 

Dječji vrtić Ciciban surađivat će : 

 

Suradnja s: Planirani projekt  

drugim dječjim vrtićima na 

području Bjelovara 

 

Zajedničko planiranje i dogovor oko zbivanja za Dane grada,  Olimpijadu 

dječjih vrtića 

osnovnim školama na 

području grada Bjelovara 

 

Projekt unapređivanja suradnje dječjeg vrtića i osnovnih škola, 

Posjet djece iz vrtića školi, posjet školaraca vrtiću, zajedničko druženje 

djece i stručnjaka, roditeljski sastanak s predstavnicima bjelovarskih 

škola;  

Narodnom knjižnicom “Petar 

Preradović” Bjelovar 

 

Posjet knjižnici, posuđivanje stručne literature, Bibliobusna služba, razvoj 

zajedničkih projekata 

Društvo naša djeca Bjelovar  projekt Grad – prijatelj djece, Dječji tjedan, projekt Mali ljudi – velika 

djela, ZID festival, Dječja Nova Godina, Mali fašnik, Cvjetno korzo, likovni 

natječaji  

Medicinskom školom 

Bjelovar 

 

stručna praksa učenika 3. razreda smjer med. sestra / tehničar u sklopu 

predmeta Njega zdravog djeteta  

Hrvatski školski muzej posredovanje međunarodnih likovnih natječaja 

Hrvatska glazbena mladež  likovni natječaj 

DUZS likovni natječaj 

Vatrogasna zajednica grada 

Bjelovara  

likovni natječaj 

Bjelovarsko kazalište  amaterske predstave za djecu (profesionalno vođeno kazalište za djecu) 

Policijskom upravom 

bjelovarsko-bilogorskom 

 

Zaštitni program – prometni odgoj; posjet policajca vrtiću, šetnja s 

policajcem, posjet djece PU 
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Uredom za društvene 

djelatnosti Grada Bjelovar 

 

Grad Bjelovar sufinancira rad DV Ciciban, administrativni poslovi 

Županijskim odjelom za 

javne djelatnosti 

 

Suradnja oko administrativnih poslova 

Zavodom za javno zdravstvo 

 

Redovita zakonska kontrola namirnica, osoblja i higijene prostora 

Nacionalni centar za vanjsko 

vrednovanje obrazovanja  

Rad na projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja 

i obrazovanja 

Agencija za odgoj i 

obrazovanje 

Stručno usavršavanje; priprema i polaganje stručnih ispita 

Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja  

 

Nadležnost oko novih programa  

 

Pedagoginja mr.sc. Branka Biketa Caktaš članica je  Upravnog vijeća Hrvatskoga pedagoško-

književnog zbora Ogranak Bjelovar.  Većina odgojiteljica (75%) članice su HPKZ-a Ogranak Bjelovar. 

Pedagoginja je također osnivačica i voditeljica Predškolske sekcije Ogranka HPKZ-a Bjelovar koji 

organizira stručna usavršavanja za odgojno-obrazovne radnike u dječjim vrtićima na području 

Bjelovarsko-bilogorske županije.  

Ravnateljica Senka Ivanušec je potpredsjednica Udruge privatnih predškolskih ustanova.  

Ravnateljica i pedagoginja inicijatorice su osnivanja Nagrade za rani odgoj i obrazovanje „Vesna 

Grđan“  u sklopu Fonda „Boža Tvrtković“ koja se dodjeljuje jednom godišnje odgojno-obrazovnim 

radnicima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.  
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9 . UPRAVLJANJE RADOM I POSLOVANJE VRTIĆA 

 

  

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova. 

 Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj dječjeg vrtića. Obavlja sve poslove utvrđene zakonom, 

Aktom o osnivanju i Statutom vrtića, predlaže Godišnji plan i program rada vrtića i slične radnje koje su 

zakonom propisane. Ravnateljica vrtića Ciciban je Senka Marija Ivanušec, odgojiteljica djece predškolske 

dobi s položenim stručnim ispitom / medicinska sestra. Upravno vijeće redovito će održavati svoje 

sjednice te sve važne podatke razmatrati i donositi odluke uz suglasnost osnivača.  

Sredstva za financiranje programa osigurana su :     

 participacija od roditelja –korisnika sukladno cijeni programa  prema Odluci  upravnog vijeća 

DV Ciciban a u  dogovoru sa Gradom Bjelovarom.   

 sufinanciranjem Grada Bjelovara (sklopljen ugovor) 

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja  RH za programe javnih potreba 

 

Području pedagoškog menagementa u DV Ciciban pristupa se demokratski, nastoji se poduprijeti 

kreativnost i individualnost svakog djelatnika te potaknuti kretanje prema viziji. Budući da smo mali vrtić, 

svakodnevno se sastajemo pa je timsko planiranje i suradnju moguće realizirati bez većih teškoća.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


