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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 

projekt „Vrtići po želji roditelja“ – nositelj 

Grad Bjelovar 

2 odgojno-obrazovne  skupine 

 
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN 
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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 15. rujna 2020. (klasa: 601-06/20-
01/01, urbroj: 2103/01-17-20-01), Upravno vijeće  na svojoj  XIII.  sjednici  (klasa: 601-05/20-01/13 

urbroj: 2103/ 01-17-20-1) dana  29.rujna 2020.  godine, donosi  
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Bjelovar,29. rujna 2020. . 
 
klasa: 601-05/20-01/13 
urbroj: 2103/ 01-17-20-3 

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

O D L U K U 
 
 

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

2020./2021. 

 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

 
Predsjednik Upravnog vijeća 

 
 
 

                                                                                                                           Mario Pavliš 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban 2020./2021. 

 

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 2020./2021. na sjednici održanoj 15. rujna 2020. 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 2020./2021. koji je usvojen 

na   XIII. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. rujna 2020. godine  (klasa: 601-05/20-01/13 urbroj: 2103/ 

01-17-20-1). 

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

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

obrazovanja. Najveća vrijednost je dobrobit djece, njihovo zdravlje i sigurnost zato će vrtić u potpunosti 

poštivati sve mjere i preporuke HZJZ-a, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Nacionalnog i Gradskog 

stožera civilne zaštite.  
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 2. USTROJSTVO RADA 

 

Bitne zadaće/ 
Prioritetna područja 

djelovanja 

Strategija Nositelji /dinamika Praćenje/ 
vrednovanje 

Provođenje epidemioloških 
mjera i preporuka  

Kontinuirano praćenje, 
planiranje, realiziranje i 
evaluacija epidemioloških 
mjera i preporuka  

Svi zaposlenici 
Tijekom godine 

 

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, korištenje 
instrumenata na 
daljinu … 

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 
korištenje 
instrumenata na 
daljinu 

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 
komunikacija na 
daljinu 

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  
komunikacija na 
daljinu, 
izbjegavanje 
miješanja 
zaposlenika iz 
različitih objekata 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMI KOJI  ĆE SE PROVODITI  
U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021. 

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) u skladu s 
uputama HZJZ-a i Stožera civilne zaštite 

program  Vrtić – prijatelj dojenja (DPS, čl.3, NN 63/08) u skladu s uputama 
HZJZ-a i Stožera civilne zaštite 
 

EU projekt Vrtići po želji roditelja* – nositelj Grad Bjelovar  
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*  Projekt je prijavljen na natječaj  Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku Vrtići za skladniji 

život objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unapređenje usluga za djecu ranog 

i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

 

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 te 

organizacijskoj shemi u uvjetima pandemije, a sve kako bi se korisnicima omogućio optimalan pristup 

ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Vrtić je otvoren od 6,30 do 16,30 sati svakim radnim danom 

osim subote. Vrtić ne radi u dane blagdana i praznika koji se slave na razini Republike Hrvatske.  

Početkom projekta „Vrtići po želji roditelja“, od 1. svibnja 2019., radno vrijeme vrtića produljeno 

je do 20,00 sati:  

 Poslijepodnevni poludnevni boravak (redoviti program, DPS): 16,00-20,00 sati 

 Produljeni boravak – igraonica (do tri sata dnevno, DPS): 17,00-20,00 sati 

U navedenom projektu također vrtić radi svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, osim subote. 

Vrtić ne radi u dane blagdana i praznika koji su neradni na razini Republike Hrvatske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban 2020./2021. 

 

 

2.2.Globalno ustrojstvo rada vrtića u pedagoškoj godini 2020./2021. 

Početak radne godine 1. rujna 2020. 

Završetak radne godine 31. kolovoza 2021. 

 

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

Rujan 2020. 30 4 4 0 22 176 

Listopad 2020. 31 5 4 0 22 176 

Studeni 2020. 30 4 5 1 (nedjelja) +1 20 160 

Prosinac 2020. 31 4 4 1 (subota) + 1 22 176 

Siječanj 2021. 31 5 5 2 19 152 

Veljača 2021. 28 4 4 0 20 160 

Ožujak 2021. 31 4 4 0 23 184 

Travanj 2021. 30 4 4 1 (nedjelja) + 1  21 168 

Svibanj 2021. 31 5 5 2 19 152 

Lipanj 2021. 30 4 4 3 19 152 

Srpanj 2021. 31 5 4 0 22 176 

Kolovoz 2021. 31 4 5 1(+1nedjelja) 21 168 
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2.3. Broj i struktura radnika: 

R.B. OPIS STRUČNA SPREMA ZAPOSLENIH NAPOMENA 

1.  ravnatelj prvostupnik predšk 
odgoja i obrazovanja 

1 Ravnatelj; 
položen stručni 

ispit 

2.  pedagog mr.sc. pedagogije; prof. 
sociologije 

1 položen stručni 
ispit 

3.  logoped/defektolog VSS, prof. 
logoped/defektolog 

1 vanjski suradnik 

4.  psiholog VSS, prof. psihologije 1 vanjski suradnik, 
program za 

potencijalno 
darovitu djecu 

5.  zdravstvena voditeljica bacc.med.tech. 2 Položen stručni 
ispit 

6.  odgojitelj  VŠS/stručni prvostupnik 
predškolskog odgoja / 

magistar ranog odgoja i 
obrazovanja 

23 3 pripravnica -  
stručno 

osposobljavanje 
bez zasnivanja 
radnog odnosa 

7.  odgojitelj  VŠS/ stručni prvostupnik 
predškolskog odgoja/ 

2 projekt „Vrtići 
po želji 

roditelja“ 

8.  učitelj razredne nastave  VSS 1 projekt „Vrtići 
po želji 

roditelja“ 

9.  kuhar KV 1+2 2 zaposlena na 
pola radnog 
vremena u 

projektu „Vrtići 
po želji 

roditelja“ 

10.  pomoćni kuhar KV 1  

11.  spremačica  6+2 2 zaposlena na 
pola radnog 
vremena u 

projektu „Vrtići 
po želji 

roditelja“ 

12.  tajnik, računovođa SSS 1  

13.  ekonom/domar KV 1  

UKUPNO 39 RADNIKA +7 („Vrtići po želji roditelja“) =46 

 

 

 



13  
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban 2020./2021. 

 

2.4. Raspored odgojiteljica po odgojno-obrazovnim skupinama 

ODGOJNA SKUPINA IME  I PREZIME 
ODGOJITELJICE 

nije istaknuto zbog GDPR-a 

STRUČNA SPREMA 

Jaslična  

(matični objekt Podravska) 

 VŠS, položen stručni ispit 

 mr. ranog i predšk odgoja i obrazovanja 

jaslična  

(Područni objekt Mihanovićeva 

8b) 

 VŠS, položen stručni ispit 

 VŠS, položen stručni ispit 

 prvostupnica predšk odgoja i obrazovanja  

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 

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) 

 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 

mješovita  

(matični objekt u Podravskoj) 

 VŠS, položen stručni ispit  

 prvostupnica predš odgoja  

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.  
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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 upravljačkih tijela 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: 

 

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 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. 
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3.MATERIJALNI UVJETI 

 

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 

Pravovremeno osiguravanje 
svih potrebnih higijenskih 
potrepština (maske, rukavice, 
dezinfekcijska sredstva,…) za 
održavanje najboljih mogućih 
epidemioloških uvjeta u 
ustanovi. 

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 (nova 
ulazna vrata visinom prilagođena odraslima). 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 
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klimatizirane. 

Otvorenost Prostori namijenjeni djeci zauzimaju najveći dio zgrade vrtića. 
Odgojno-obrazovne skupine se ne miješaju zbog postojećih 
epidemioloških uvjeta.  Namještaj u SDB je takav da ga se lako 
može premještati, a visinom odgovara djetetu tako da mu sve 
može biti pri 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. Dotrajali ili 
potencijalno opasni PNM zamjenjuje se novim čim se ukaže 
potreba.  Sav PNM koji se koristi u radu pažljivo se čisti i dezinficira. 
  

 

 

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.  Igrališta se koriste sukladno prethodno 
dogovorenom rasporedu po odgojno-obrazovnim skupinama i 
zonama kako bi se izbjeglo miješanje djece iz različitih odgojno-
obrazovnih skupina.  

Opremljenost Vrtićko igralište optimalno je opremljeno odgovarajući dječjim 
interesima i potrebama. 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). Posebna pozornost posvećuje se epidemiološkim mjerama o kojima se zaposlenici i roditelji 

ažurno obavještavaju u skladu s uputama HZJZ-a, MZO-a te Nacionalnog i Gradskog stožera civilne 

zaštite.  
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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. 

Zbog povećanih potreba i aktualne epidemiološke situacije, vrtić zapošljava dva zdravstvena voditelja 

kako bismo mogli ažurno i temeljito pratiti sve mjere i preporuke kojima osiguravamo sigurnost i zdravlje 

djece. 

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 

Epidemiološke mjere poštivanje epidemioloških mjera vezanih 
uz COVID 19  te u slučaju drugih zaraznih 
bolesti 

Zdravstveni 
voditelj, ravnatelj 
i svi zaposlenici  u 
suradnji sa 
Zavodom za javno 
zdravstvo i 
drugim 
ustanovama 

ažurno, 
kontinuirano 
tijekom cijele 
godine 

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 

- planiranje i prilagodba jelovnika 
dobnim skupinama 

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

 zdravstvene 
voditeljice, 
kuharica, 
odgojiteljice 
pedagoginja 

kontinuirano 
tijekom godine 
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navikama - unapređivati osamostaljivanje i 
samoposluživanje te usvajanje 
kulturno-higijenskih navika, uz 
upotrebu adekvatnog pribora 

- analize opaženog, instruktivni rad 

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 
voditelji, 
pedagoginja, 
spremačice 

kontinuirano 
tijekom godine 

Uključivanje u 
rekreativne programe 
većeg broja djece 

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

- intenzivirati male dnevne tjelesne 
aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje 
zdravlja 

odgojitelji, 
zdravstveni 
voditelj, 
pedagoginja  

kontinuirano 
tijekom godine 

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 (ukoliko 
dopuste epidemiološki uvjeti) 

- preventivne mjere – pranje zubi 
(ukoliko dopuste epidemiološki uvjeti) 

- zdravstvene tribine tematski vezane 
za pojedina razdoblja (na daljinu) 

- 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 
komunikacija na 
daljinu   

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 u skladu s 
epidemiološkim prilikama  

- poticanje produljenog dojenja  

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

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 (na daljinu), 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 

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

obrazovanja Republike Hrvatske. 

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. 

 

Rad se ustrojava prema važnim dokumentima koje vrtiću upućuju relevantni čimbenici – Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te HZJZ i Nacionalni (gradski) stožer civilne zaštite u uvjetima 

globalne pandemije coronavirusa: 

 Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj 

godini 2020./2021. (MZO rujna, 2020.) 

 Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, 

osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (HZJZ, kolovoza 2020.) 

 

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

Ciciban. 

 

 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
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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 

dobio je verifikaciju (tj. reverifikaciju – usklađivanje sa suvremenim zakonskim aktima u području ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja) na sve programe.  

Zbog epidemioloških mjera, svi programi se izvode bez miješanja odgojno-obrazovnih skupina. 

Odgojitelji nose zaštitne maske za lice u posebnim programima.   

program voditelji Vrijeme rada Dob uključene 

djece 

Broj djece Verifikacija 

programa: 

Program 

predškole – 

program javnih 

potreba 

odgojitelj =6 1.listopad 

2020.- 

31.svibanj  

2021. 

 

Godina prije 

polaska u školu 

65 Klasa: 601-

02/15-

03/00482 

urbroj: 533-25-

15-0004 

Zagreb, 23. 

rujna 2015. 

Program ranog 

poticanja 

darovitosti – 

program javnih 

potreba 

odgojitelj=2 

psiholog=1 

pedagog=1 

Listopad 2020. 

– lipanj 2021. 

4-7 15 Klasa: 601-

02/15-

03/00707 

urbroj: 533-25-

16-0009, 22. 

ožujka 2016. 

Program 

glazbeno –

folklorne 

igraonice –

kraći program 

odgojitelj=3 Listopad 2020. 

– lipanj 2021. 

4-7 12+15+10 KLASA:601-

02/15-03/0004 

URBROJ: 533-

25-15-0004, 

29. rujna 2015.  

Program ranog 

učenja 

engleskog 

jezika – kraći 

program 

odgojitelj=4 Listopad 2020. 

– lipanj 2021. 

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 2020./2021. (djeca rođena 1. travnja 2014.  do 31. ožujka 2015. 
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 2020. do 31. svibnja 2021. 

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

 ne predviđamo postotak satnice koja će se odvijati izvan ustanove zbog 
važećih epidemioloških mjera (izleti, posjete, …) 

SURADNJA S 
RODITELJIMA  

 informiranje roditelja, roditeljski sastanci na daljinu,  

 sudjelovanje roditelja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu se ne 
predviđa zbog epidemioloških mjera. 

 individualne konzultacije roditelja i odgojitelja/stručnog tima (na daljinu) 

 uključivanje roditelja u planiranje programa i u evaluacijske programe na 
daljinu  

 leci za roditelje, kutići za roditelje – IKT  
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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 

 

 

5.3.2.Djeca s teškoćama u razvoju: 
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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. EU projekt „Vrtići po želji roditelja“ 

 

Od svibnja 2019. godine, Dječji vrtić Ciciban uključen je u projekt „Vrtići po želji roditelja“. 

Projekt „Vrtići po želji roditelja“ je prijavljen na natječaj  Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i 

socijalnu politiku Vrtići za skladniji život objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih 

sredstava Unapređenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz 

Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 

(UP.02.2.2.08.0029).  

Nositelj projekta je Grad Bjelovar, voditeljica projekta Ivana Bekavac, a Dječji vrtić Ciciban jedna od 

partnerskih ustanova. Projekt traje do 15. srpnja 2021. godine.  

Program poslijepodnevnog rada  je temeljen na Zahtjevu za proširenje djelatnosti i rad u 

promijenjenim uvjetima DV Ciciban prema kojem je dostavljeno mišljenje Ministarstva znanosti i 
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obrazovanja (Zagreb, 16. svibnja 2018.; klasa: 601-02/18-03/00267; urbroj: 533-05-18-0002). Program 

obuhvaća jednu mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu - 12 djece u dobi od tri godine do polaska u 

osnovnu školu. Vrijeme provedbe programa je 16,00 do 20,00 sati svakim radnim danom (od ponedjeljka 

do petka). Program se odvija Područnom objektu DV Ciciban  Bachova (Ulica J.S. Bacha 1, Bjelovar). 

Program produljenog boravka je temeljen na zamolbi za suglasnost na program opće igraonice 

prema kojem je dostavljeno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja (Zagreb, 31. srpnja  2018.; 

klasa: 601-02/18-03/00266; urbroj: 533-05-18-0004). Program obuhvaća jednu mješovitu odgojno-

obrazovnu skupinu – 8 (osmero) djece u dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu. Vrijeme 

provedbe programa je 17,00 do 20,00 sati svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka). Program se 

odvija matičnom objektu DV Ciciban   (Podravska ulica 13, Bjelovar). 

Programi su temeljeni na stručnim i zakonskim dokumentima koji uređuju rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Posebice ističemo usklađenost s Državnim pedagoškim  standardom 

(NN 63/2008 i 90/2010):  

a) utemeljenost  trajanja programa: čl.3., st.1 

b) sadržaj programa: čl.3., st.2 

c) rani i predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju: čl. 4 

d) broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini: čl.22 

e) broj odgojitelja po odgojno-obrazovnoj skupini: čl.28 

f) stručni suradnik:  pedagog (puno radno vrijeme): čl.30. i 31. 

 

 

5.5. 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. 

 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):  
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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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5.6. 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.  

 

 

 

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 

 u uvjetima epidemije COVID-19 usmjeriti se na razvoj i usavršavanje IKT kompetencija 

 

  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 virtualno sastajati, a tada 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 (sve na daljinu). 
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6.1.TEME ZA INDIVIDUALNO USAVRŠAVANJE iz područja pedagogije, psihologije, metodike, psihijatrije 

i edukacijske rehabilitacije 

 

 GODIŠNJE PODRUČJE –  razvoj kompetencije samozaštite kod djece 

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

 

 

6.2.SKUPNO USAVRŠAVANJE – Rad odgojiteljskog vijeća 

(planirane teme) 

 

SADRŽAJ NOSITELJI VRIJEME   I NAČIN 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 

na daljinu 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

studeni 

interno stručno usavršavanje  

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

listopad  

na daljinu 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

prosinac 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

studeni 

na daljinu 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

siječanj  

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

prosinac 

na daljinu 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

veljaču 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

siječanj 

na daljinu 

planiranje na razini ustanove/skupina za ravnateljica veljača 
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ožujak 

interno stručno usavršavanje 

pedagoginja na daljinu 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

travanj 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

ožujak 

na daljinu 

planiranje na razini ustanove/skupina 

svibanj 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

travanj 

na daljinu 

planiranje na razini ustanove/skupina za 

lipanj 

interno stručno usavršavanje 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

svibanj 

na daljinu 

Izvješće o realizaciji God. plana i programa u 

2020./2021. 

planiranje i izrada Godišnjeg plana i 

programa za 2021./2022. 

Dogovor oko organizacije rada u srpnju i 

kolovozu 

ravnateljica 

pedagoginja 

odgojitelji 

lipanj 

na daljinu 
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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 (planirano na daljinu zbog epidemiološke 

situacije) 

  
P
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A
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 svakodnevni, individualni razgovori odgojitelja s roditeljima 
u vrijeme dolaska i odlaska djece iz vrtića - ova aktivnost se 
izbjegava zbog održavanja socijalne distance. Starija djeca ulaze uz 
pomoć zaposlenika u vrtić (dakle, roditelji ih prate do ulaza u 
ustanovu), a djeca mlađe dobi su u pratnji roditelja koji obavezno 
imaju masku za lice 

 individualne konzultacije roditelja i odgojitelja / stručnog tima – 
na daljinu 

 tematski roditeljski sastanci – na daljinu  

 tribine pedagoške i zdravstvene tematike – na daljinu 

 zajedničke radionice djece, roditelja i odgojitelja – otkazane zbog 
epidemioloških razloga  

 uključivanje roditelja u neposredan odgojno-obrazovni rad – nije u 
skladu s važećim mjerama i preporukama HZJZ-a i MZO-a pa se 
ova aktivnost neće provoditi u fizičkom obliku. Inoviranje 
odgojno-obrazovnog procesa uključit će online javljanje roditelja u 
odgojnu-obrazovnu skupinu 

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

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

 sadržaji na web stranici  

 radionice za potporu roditeljstvu (verifikacija MZO, klasa: 601-
02/15-03/00485 urbroj: 533-25-16-0008, 25. srpnja 2016.) – neće 
se održavati zbog epidemiološke situacije 

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

 web aplikacija Dinamikom – intenziviranje suradnje s roditeljima 
putem ove platforme 

 

 

 

 

 



33  
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban 2020./2021. 

 

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 – na daljinu  

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 - na daljinu  

Narodnom knjižnicom “Petar 

Preradović” Bjelovar 

 

Posjet knjižnici, posuđivanje stručne literature, Bibliobusna služba (bez 

fizičkog kontakta:; građu posuđuju odgojitelji), razvoj zajedničkih 

projekata (online) 

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  - ovisno o epidemiološkoj situaciji te preporukama i mjerama 

HZJZ-a i NSCZ-e 

Medicinskom školom 

Bjelovar 

 

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

predmeta Njega zdravog djeteta – otkazano zbog epidemiološke situacije  

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) 

ovisno o epidemiološkoj situaciji  

Policijskom upravom Zaštitni program – prometni odgoj; posjet policajca vrtiću, šetnja s 
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bjelovarsko-bilogorskom 

 

policajcem – kroz prethodni dogovor s ZJZ Bjelovarsko-bilogorske 

županije oko hodograma aktivnsoti  

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 

 

Ažurna i stalna suradnja oko sprečavanja širenja zaraze COVID-19, 

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 – na daljinu  

Agencija za odgoj i 

obrazovanje 

Stručno usavršavanje; priprema i polaganje stručnih ispita 

Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja  

 

Nadležnost oko novih programa  

 

Ostalo:  

- sudjelovanje u pozivnim likovnim natječajima (DND Bjelovar, Hrvatski školski muzej, Hrvatska 

glazbena mladež, međunarodni i nacionalni likovni natječaji za djecu rane i predškolske dobi) 

- u skladu s epidemiološkim i vremenskim prilikama planiramo redovite šetnje gradom Bjelovarom 

(upoznavanje okoline, praćenje prirodnih promjena) i obližnjim livadama i šumama (aktivnosti su 

predviđene redovitim programom i ne zahtijevaju posebno odobrenje /privolu od roditelja) 

- korištenje lokalnog gradskog prijevoza (uz privolu roditelja i u skladu s epidemiološkim mjerama) 

- posjet i radionice u Gradskom muzeju Bjelovar (u skladu s epidemiološkom situacijom),  

- kino predstave i događanja u Kulturnom i mutimedijskom centru Bjelovar  (ukoliko dopusti 

epidemiološka  situacija) 

- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Bjelovar – humanitarne akcije i program Odgoj za humanost 

od malih nogu) 

- projekt Naša mala knjižnica (nositelj Ibis Grafika) – uključit će se tri skupine djece u  dva objekata 

(aktivnosti, online susreti s književnicima i ilustratorima, likovni natječaj) 
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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. Upravno vijeće redovito će održavati svoje sjednice uz poštivanje svih 

epidemiloških mjera (fizička distanca, maske za lice, dezinfekcija, prethodno povrjetravanje prostorije, …) 

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 ustanove.   
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10. GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA 

S.M.I. 

SADRŽAJ RADA VRIJEME IZVRŠENJA  

ustrojstvo rada 
- sudjelovanje u postupku upisa i prijema djece u vrtić 
- osiguranje dovoljnog broja djelatnika u ukupnom procesu, 

prema potrebama 
- raspoređivanje odgojiteljica po odgojnim skupinama 
- usklađivanje i prilagođavanje rada svih djelatnika s 

potrebama korisnika usluga 
- raspoređivanje djece u odgojne skupine 
- praćenje i kontrola realizacije poslova na održavanju 

higijenskih uvjeta i održavanju prostora 
- konzultacija i dogovor pri organiziranju radnog vremena 

vrtića tijekom ped. godine 

 
- kolovoz 
- kolovoz 
 
-   kolovoz 
-   tijekom godine 
 
-   rujan 
-   tijekom godine 
 
- kolovoz, tijekom godine 

materijalni uvjeti 
- snimiti stanje i potrebe u vrtiću te ih iskazati kao 

investicijsko i tekuće održavanje 
- osigurati dovoljno potrošnog materijala, didaktike, 

literature i ostalog za rad s djecom 
- sudjelovanje kod nabave i podjele didaktičkog i potrošnog 

materijala te literature odgojnim radnicima 
- praćenje racionalnog utroška potrošnog materijala za 

održavanje čistoće objekata i drugih potreba 
- redovit uvid u materijalno poslovanje 
- vođenje brige o racionalnom utrošku raznih energenata te 

radnog vremena 
- kontinuirano praćenje nabave i utroška svih namirnica za 

prehranu djece i odraslih 
- pratiti izvršavanje svih međusobnih obveza vrtića i roditelja 

– korisnika usluga 

 
- rujan 
 
- rujan 
 
- rujan 
 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 

njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 
- ažurno praćenje preporuka i mjera vezanih uz epidemiju 

COVID-19 te promptno reagiranje i zaštita djece i odraslih u 
ustanovi 

- praćenje ritma života i aktivnosti djece te prilagođavanje 
organizacije rada svih radnika potrebama djece 

- sudjelovanje u praćenju zdravstvene zaštite djece i 
obavljanje uvida u učestalija oboljenja radi poduzimanja 
odgovarajućih mjera 

- praćenje razvoja higijenskih navika u djece 
- izrada jelovnika  prema normativima Zavoda za materinstvo 

i zaštitu djece i praćenje prehrane djece 
- kontrola prehrane, nabave, cijena, dobavljača i sl. 
- nadziranje pripreme, kvalitete i optimalizacije prehrane 
- uvid u rad zaduženih za održavanje higijenskih uvjeta rada u 

unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića 

 
- tijekom godine 
 
 
-    tijekom godine 
 
 
- tijekom godine 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 
- tijekom godine 
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odgojno-obrazovni rad 
- rad na prepoznavanju potreba djeteta, odgojitelja, roditelja 

i ostalih radnika radi adekvatnog postavljanja zadaća 
- konzultacija i suradnja pri izradi godišnjeg plana rada 

stručnog suradnika  
- suradnja s pedagogom, odgojiteljima i roditeljima ciljana na 

unapređenje odgojno-obrazovnog rada s djecom 
- praćenje realizacije svih zadaća na unapređivanju procesa i 

poduzimanju adekvatnih mjera prema godišnjem planu 
- sudjelovanje u organizaciji programa svečanosti s djecom i 

odgojiteljima (u skladu s preporukama i mjerama HZJZ-a i 
MZO-a) 

-  organizacija i realizacija izleta i posjeta (u skladu s 
preporukama i mjerama HZJZ-a i MZO-a) 

 

 
- tijekom godine 
 
 
- kolovoz 
 
- tijekom godine 
 
 
- tijekom godine 
 
 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 

permanentno usavršavanje:  
- dogovor oko oblika stručnog usavršavanja (seminari, 
predavanja) 
- podrška kod unošenja inovacija u odgojno-obrazovni rad 
- pripremanje i sudjelovanje na sjednicama odgojiteljskih vijeća 
- praćenje i pružanje pomoći odgojiteljima pri vođenju 
pedagoške dokumentacije 
- dogovor oko odabira stručne literature 
- provođenje različitih oblika stručnog usavršavanja 

 
- rujan 
 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 
- tijekom godine 

suradnja s roditeljima 
- rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka 
- upoznavanje roditelja s dnevnim ritmom vrtića, kućnim 

redom i sl. 
- upoznavanje roditelja s odgojno-obrazovnom koncepcijom 

vrtića 
- upoznavanje roditelja s postignućima u vrtiću 
- uključivanje roditelja u rad vrtića  
- svakodnevni susreti s roditeljima 
- vođenje radionica zdravstvene tematike 

 
- tijekom godine 
- rujan 
 
- rujan 
 
- tijekom godine 
-    tijekom godine 
- tijekom godine 

suradnja s vanjskim ustanovama 
- Zavod za javno zdravstvo BBŽ  
- Gradski stožer civilne zaštite 
- razni oblici suradnje sa stručnim čimbenicima u svrhu 

unapređivanja odgojno-obrazovne prakse 
- suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH i 

Agencijom za odgoj i obrazovanje 
- suradnja s Gradskim uredom za društvene djelatnosti 
- suradnja sa Županijskim odjelom za društvene djelatnosti – 

Ured za prosvjetu 
- s dječjim vrtićima na području grada 
- suradnja s osnovnim školama posebice s IV. osnovnom 

 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 
- tijekom godine 
- tijekom godine 
- tijekom godine 
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školom Bjelovar i II. osnovnom školom Bjelovar  
- suradnja na unapređivanju vođenja pedagoške 

dokumentacije 
- potpredsjedništvo Udruge privatnih predškolskih ustanova 
- član UO Fonda „Boža Tvrtković“  

-    tijekom godine 
 

rad organa upravljanja 
- voditi brigu o radu Upravnoga vijeća 
- rad na pripremi sjednica Upravnoga vijeća 
- rad na provedbi organa upravljanja 
- davanje smjernica i obrazloženja Upravnome vijeću 

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

razvojna djelatnost 
- zajedničko utvrđivanje bitnih zadaća na unapređivanju 

djelatnosti, analizi i objedinjavanju rezultata praćenja i 
vrednovanja 

- usklađivanje mišljenja pri utvrđivanju programa i aktivnosti 
u vrtiću u odnosu na okruženje 

- praćenje potreba djece te usmjeravanje adekvatnih 
postupaka odgojitelja 

- praćenje realizacije postavljenih ciljeva i zadaća 
- sudjelovanje u odabiru i realizaciji tema na odgojiteljskim 

vijećima 

 
- rujan 
 
 
- kolovoz, rujan 
 
- tijekom godine 
 
- tijekom godine 
- tijekom godine 
 

posebni programi 
- pomoć i konzultacija s roditeljima u vezi izbora programa 

ponuđenih u vrtiću 
- pomoć odgojiteljima pri izradi programa 
- pomoć pri upisu djece u kraće programe 
- praćenje napredovanja djece 

 

 
- kolovoz, rujan 
 
- kolovoz, rujan 
 
- rujan 
- rujan 
- tijekom godine 

projekt „Vrtići po želji roditelja“ 
 

- tijekom godine 
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11. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA 

 

mr.sc.B.B.C. 

 

SADRŽAJ VRIJEME IZVRŠENJA 

poslovi koji prethode uspješnoj organizaciji kvalitetnog rada u 
pedagoškoj godini 
- sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada vrtića i 

kurikuluma vrtića 
- izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga 
- izrada plana i programa stručnog usavršavanja pedagoga 

 
 

kolovoz i rujan 
 

kolovoz i rujan 
kolovoz i rujan 

neposredan i posredan rad s djecom 
- pratiti i procjenjivati aktualne djetetove potrebe te 

procjenjivanje pravodobnosti i kvalitete njihova zadovoljavanja 
- procjenjivanje primjerenosti djetetove predmetne i pojavne 

okoline njegovim razvojnim mogućnostima i aktualnim 
potrebama 

- praćenje djetetove strategije ponašanja tijekom njegove 
interakcije s drugom djecom, odgojiteljima i drugim 
sudionicima procesa 

- stjecati uvid u djetetove osjećaje, stajališta i mišljenja u 
odnosu prema pojedinim zbivanjima i sudionicima zbivanja 

- osiguravanje okolnosti u kojima će dijete biti inicijator i kreator 
prostora u kojem boravi, sadržajima kojima se bavi te odnosa 
koje uspostavlja 

- ostvarivati neposredan kontakt s djecom radi obogaćivanja 
programa rada 

- rad na poboljšanju uvjeta komunikacije djeteta i druge djece, 
djeteta i sudionika procesa 

- praćenje ritma života i aktivnosti djece te prilagođavanje 
organizacije rad u vrtiću 

- praćenje razvoja higijenskih navika u djece i samostalnosti 
- rad s darovitom djecom 
- rad s djecom s teškoćama u razvoju 
- individualni rad s djecom kod kojih su primijećena odstupanja 

od svakodnevnog ponašanja 
- pojačan individualni rad s djetetom pri adaptaciji djeteta na 

vrtić 

 
tijekom godine 

 
 

tijekom godine 
 
 

tijekom godine 
 
 

tijekom godine 
 
 

tijekom godine 
 
 
 

tijekom godine 
 

tijekom godine 
 

tijekom godine 
 

tijekom godine 
 

rujan 

neposredan i posredan rad s odgojiteljima 
- pomoć odgojitelju da prepozna i procjeni djetetove potrebe 

(izrada instrumentarija za sustavno praćenje djeteta) 
- pomoć odgojiteljima u kreiranju povoljnog vremenskog, 

materijalnog i prostornog konteksta za povoljan djetetov 
razvoj 

 
tijekom godine 

 
 

tijekom godine 
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- suradnja u pronalasku primjerenog modela organizacije rada  
- potpora i pomoć odgojitelju u evaluaciji i redefiniciji odgojno-

obrazovnog djelovanja 
- potpora i pomoć odgojiteljima u većoj i svrsishodnijoj 

interakciji s roditeljima 
- osvješćivati važnost kontinuirane prezentacije napretka djece 
- rad na razvoju odgojitelja kao pozitivno usmjerene ličnosti 

(osnaživanje odgojitelja) 
- organizirati i pratiti rad odgojitelja na obavljanju pripravničkog 

staža (član povjerenstva za stažiranje pripravnika) 
 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
 

 

vođenje pedagoške dokumentacije 
- procjene pojedinih dijelova odgojno-obrazovnog procesa 
- mini istraživanja na razini vrtića  
- projekti 
- prikupljanje i analiza podataka iz odgojiteljeve pedagoške 

dokumentacije 
- izrada programa neposrednog kontakta dijete (djeca) – 

pedagog, vođenje bilješki o tijeku programa te evaluacija 
programa 

- sudjelovanje u kreiranju dosjea (osobnika) djece s posebnim 
potrebama 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
 

tijekom godine 

suradnja s roditeljima 
- grupni i individualni savjetodavni rad s roditeljima – 

savjetovališta za roditelje 
- priprema i održavanje tematskih roditeljskih sastanaka 
- svakodnevni kontakti s roditeljima 
- upoznavanje roditelja o radu i životu djece u vrtiću 
- raditi na što kvalitetnijem uključivanju roditelja u rad vrtića 
- vođenje radionica za potporu roditeljstvu  

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 
tijekom godine 

 
 

suradnja s društvenim čimbenicima 
- razni oblici suradnje sa stručnim čimbenicima u svrhu 

unapređivanja odgojno-obrazovne prakse 
- suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja  
- suradnja s Gradskim uredom za društvene djelatnosti 
- suradnja sa Županijskim odjelom za društvene djelatnosti – 

Ured za prosvjetu 
- s dječjim vrtićima na području grada 
- suradnja s osnovnim školama  
- suradnja na unapređivanju vođenja pedagoške dokumentacije 
- uključivanje u projekte šireg društvenog značaja radi jačanja 

osobne stručne kompetencije, stjecanja novih pedagogijskih 
spoznaja i doprinosa u sklopu projekata, inovacija, akcija i sl. 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 
tijekom godine 
tijekom godine 
tijekom godine 



42  
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban 2020./2021. 

 

(vođenje Predškolske sekcije Ogranka HPKZ-a Bjelovar, članica 
UO Fonda „Boža Tvrtković“) 

 

 
tijekom godine 

suradnja s ravnateljem 
- sudjelovanje u postupku upisa i prijema djece u vrtić 
- sudjelovanje u raspoređivanju djece u odgojne skupine i 

odgojitelja po odg. skupinama 
- konzultacija i suradnja u vezi s izradom godišnjeg plana i 

programa rada vrtića te kurikuluma vrtića 
- intervencije na planu problemskih situacija nastalih zbog 

odstupanja od planiranog i očekivanog ili zbog nepredviđenih 
događaja 

- stručna potpora u osmišljavanju proširenja programa i sadržaja 
rada te osmišljavanju i provedbi promidžbenih aktivnosti vrtića 

 
kolovoz, rujan 

 
rujan 

 
kolovoz 

 
tijekom godine 

 
 

tijekom godine 

razvojna djelatnost 
- zajedničko utvrđivanje bitnih zadaća na unapređivanju 

djelatnosti, analizi i objedinjavanju rezultata praćenja i 
vrednovanja 

- usklađivanje mišljenja pri utvrđivanju programa i aktivnosti u 
vrtiću u odnosu na okruženje 

- praćenje potreba djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka 
odgojitelja 

- praćenje realizacije postavljenih ciljeva i zadaća 
- sudjelovanje u odabiru i realizaciji tema na odgojiteljskim 

vijećima 

 
tijekom godine 

 
 

tijekom godine 
 

tijekom godine 
 

tijekom godine 
tijekom godine 

permanentno usavršavanje 
- dogovor na razini vrtića oko oblika stručnog usavršavanja 
- unošenje inovacija u odgojno-obrazovni proces te podrška 

provođenju  
- suradnja na pripremanju odgojiteljskih vijeća 
- praćenje rada i pružanje stručne pomoći odgojiteljima u 

vođenju pedagoške dokumentacije 
- suradnja pri odabiru stručne literature 
- sudjelovanje na seminarima, predavanjima i sl. oblicima 

stručnoga usavršavanja za stručne suradnike 
 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 

 
tijekom godine 
tijekom godine 

 
 

tijekom godine 
 

administriranje web stranice vrtića 
 

tijekom godine 

rad na EU projektu „Vrtići po želji roditelja“ 
- organizacija odgojno-obrazovnog procesa u programima 

projekta koji se provode u Vrtiću 
- članica stručne skupine za razvoj posebnih programa u sklopu 

projekta „Vrtići po želji roditelja“ 

tijekom godine 
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12. PLAN i PROGRAM RADA LOGOPEDA 

S. M., prof. 

Dječji vrtić Ciciban je u listopadu 2003. ostvario suradnju sa Sonjom Maletić (prof. logoped / 

defektolog).  Gđa Maletić dolazi jednom tjedno u vrtić Ciciban i održava logopedske vježbe za djecu 

korisnike vrtića. Osim toga, održava i logopedsko savjetovalište s roditeljima. Ove usluge su besplatne za 

roditelje korisnike vrtića. U uvjetima epidemije COVID-19, rad vanjskog stručnog suradnika usklađen je s 

dokumentom Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u 

pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. (rujan, 2020.), a usklađivat će se i dalje prema novim 

preporukama koje Vrtić zaprimi. 

 Trijaža, dijagnostika i organizacija rehabilitacijskog rada za djecu s poremećajima izgovora, ritma i 

tempa govora, glasa, usporenim/nedovoljno razvijenim govorom, komunikacijskim 

poremećajima, posebnim jezičnim teškoćama, nerazvijenim predvještinama čitanja i pisanja 

 Individualni terapijski procesi  

 
Operacionalizacija bitnih zadaća poslova logopeda: 

1 Poslovi logopeda u odnosu na dijete: 
 
1.1. Plan rada s djecom 

- organizacija rada s djecom  

- određivanje liste prioriteta u dijagnostici i terapiji 

1.2. Priprema za rad s djecom 
1.3. Procjena jezično-govornog statusa i dijagnostika poremećaja 
1.4. Terapijski postupci u djece s: 
        - poremećajima glasa 
        - poremećajima izgovora 
        - poremećajima tečnosti /ritma i tempa/ 
        - nerazvijenim govorom 
        - usporenim razvojem govora 
        - nedovoljno razvijen govor 
        - posebne jezične teškoće 
        - teškoćama u usvajanju fonološke svjesnosti,   grafomotorike i  
predvještina matematike 
        - višestrukim govorno-jezičnim poremećajima 
        - poremećajima socijalne komunikacije 
 
1.5. Pisanje i mišljenja o glasovno-jezično govornom statusu djeteta 
1.6. Vođenje dokumentacije o djeci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijekom 
Godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijekom 
godine 

2 Poslovi logopeda u odnosu na roditelje:  
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2.1. Prikupljanje anamnestičkih podataka o djetetu i obitelji 
2.2. Upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem glasovno-jezično-govorne 
teškoće, potrebitosti rehabilitacije, mogućnosti i načina otklanjanja ili 
ublažavanja i eventualnim posljedicama na cjeloviti razvoj djeteta 
2.3. Savjetodavni i instruktivni rad s roditeljima u cilju podrške roditelja u 
rehabilitaciji 
2.4. izrada stručnih pisanih  naputaka i vježbi za rad kod kuće 
2.5. Preporuka za pregled i obradu u specijaliziranim institucijama            
 

Tijekom 
godine 

3 Poslovi logopeda u odnosu na odgojitelje: 
 
3.1. Razmjena informacija o govorno-jezičnom statusu djeteta, 
funkcioniranju u odgojnoj skupini, poželjnim postupcima prema djetetu i 
određenom vrstom poremećaja 
3.2. Informiranje odgojitelja o djeci s govorno-jezičnim poremećajima 
3.3. Savjetodavni i konzultativni rad s odgojiteljima u cilju podrške u 
rehabilitaciji 

 
 
 
Tijekom  
godine 

4 Poslovi logopeda u stručnom timu: 
 
4.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada vrtića 
4.2. Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća 
4.3. Suradnja s članovima stručnog tima vezano za djecu s posebnim 
potrebama, o razvojnom statusu, oblicima pomoći, individualiziranim 
programima 
 

 
 
 
Tijekom 
godine 

 

Broj sati rada ovisi o potrebama djece. 
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13. PLAN i PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA 

D.K., bacc.med.tech.  i I.H., bacc.med.tech 

 

Dječji vrtić Ciciban zapošljava dva zdravstvena voditelja zbog povećanih potreba uslijed pandemije 

COVID-19, a sve kako bismo osigurali okružje koje je sigurno za djecu i odrasle koji borave u vrtiću.  

 DPS-a . 

Zadaća: 
- Stvaranje optimalnih uvjeta na osiguravanju dječjih prava na zdravlje, zdravu prehranu i higijenu  

(zdravstvena edukacija  na svim razinama ). 

 
 

što ? 
 

kada? 

Očuvanje zdravlja djeteta 
 
procjenjivanje zdravstvenog statusa kod prijema,otvaranje individualnih  
 dosjea za određene dijagnoze 
stalni dnevni nadzor nad elementarnim uvjetima 

ispunjavanje  uvjeta smještaja 
      mikroklimatski uvjeti 
      higijensko zdravstveni uvjeti 
      provođenje protuepidemijskih mjera 
       mjere preventive od zaraznih bolesti  

osiguravanje uvjeta za pravilno izmjenjivanje dnevnih potreba: 
glad,žeđ, odmor,     kretanje, prozračivanje 

      upoznavanje odgojitelja s načinom zadovoljavanja posebnih potreba 
kod djeteta 

ostali redovni nadzor 
      praćenje i evidentiranje procijepljenosti djece po kalendaru 
      praćenje i evidentiranje pobola djece i izostanaka 

vođenje zdravstvenih kartona i individualnih dosjea djece s 
zdravstvenim indikacijama      (dijagnozama) 

      otkrivanje djece sa zdravstvenim i ostalim teškoćama u razvoju 
      organizacija sistematskih pregleda stomatologa  
izvanredne situacije 
       razgovori i demonstracije postupaka s djecom pri indiciji i pojavi 
epidemije 
       pružanje primjerene prve pomoći 

       zbrinjavanje bolesnog i povrijeđenog djeteta 

tijekom godine 

Prehrana i ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane  
 
rad na organizaciji i realizaciji prehrane djece (sastavljanje jelovnika u skladu 

s normativima) za djecu predškolske dobi  u suradnji s ravnateljem 
 svakodnevna provjera kvalitete i kvantitete  

tijekom godine 
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            praćenje stanja uhranjenosti djece te intervencije kod odstupanja i 
poduzimanje              preventivnih mjera 
izrada programa za djecu s posebnim potrebama u prehrani u suradnji s 
ravnateljem  
 

Higijena– zdravstveni odgoj djece u svezi sa stjecanjem pravilnih higijenskih               
navika i usvajanje zdravog načina življenja, posebno s obzirom na prevenciju 
zdravstvenih problema. 
 
razgovori i demonstracije s djecom: osobna higijena, higijena prostora i 
okoliša, zadovoljavanje primarnih potreba 
 
 

tijekom godine 

Vođenje propisane  zdravstvene dokumentacije 
 

tijekom godine 

Suradnja s odgojiteljima  
upoznavanje odgojitelja o zdravstvenom statusu novoprimljene djece 
(pismeno-usmeno)  

- edukacija o bolesti COVID-19 
-edukacija u posebnim situacijama kod akutnih stanja i povreda 
-rad i edukacija na očuvanju i unapređenju zdravlja zubi  djece 
-edukacija odgojitelja na prepoznavanje bolesti i primjerenog 
reagiranja 

edukacija odgojitelja o higijensko-epidemiološkim uvjetima i izvanrednim 
situacijama 

edukacija odgojitelja u pružanju prve pomoći 
pomoć odgojiteljima u osiguravanju primjerenog i pravovremenog 
zadovoljavanja primarnih potreba djeteta: glad, žeđ, odmor, kretanje, 
prozračivanje 

upoznavanje odgojitelja o načinu zadovoljavanja posebnih potreba 
djece 

 

tijekom godine 

Suradnja s roditeljima  
prikupljanje  podataka radi utvrđivanja zdravstvenog statusa djeteta 
suradnja sa roditeljima pri sakupljanju podataka o bolestima i 
izostancima 
 upoznavanje sa zdravstvenim programima dječjeg vrtića 
 suradnja s roditeljima djece s posebnim potrebama u prehrani 
poduzimanje mjera kod odstupanja uhranjenosti 
suradnja s roditeljima djece s posebnim zdravstvenim  potrebama 
edukacija roditelja sa svrhom očuvanja i unapređivanja života i 
zdravlja djeteta 

 
 
 

tijekom godine 

Suradnja s društvenim čimbenicima 
 

tijekom godine 
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suradnja sa dječjim dispanzerom u svezi utvrđivanja zdravstvenog statusa 
pri ulasku djeteta u vrtić 
suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo u vezi provođenja zakonske obveze  
suradnja sa sanitarnom inspekcijom u svezi sanitarni-higijenskog nadzora 
suradnja sa stomatološkom službom 
provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije, deratizacije 
 

Stručno usavršavanje  
 
praćenje stručne literature, sudjelovanje na stručnim skupovima i 
seminarima 
 

tijekom godine 
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14. PLAN i PROGRAM RADA PSIHOLOGA 

M.S., prof. 

 

Dječji vrtić Ciciban je sklopio ugovor o radu na nepuno radno vrijeme s psihologom poštujući 

odredbe programa za rano poticanje darovitosti u Dječjem vrtiću Ciciban. 

  

SADRŽAJ  VRIJEME  

Psiholog – dijete 

- identifikacija potencijalno darovite djece  

- neposredan rad u odgojno-obrazovnom procesu s 

djecom  

tijekom godine  

Psiholog – odgojitelj i vrtićki stručni tim 

- suradnja pri promišljanju i planiranju razvojnih 

zadaća za potencijalno darovitu djecu 

- zajedničko planiranje, realizacija i evaluacija 

razvojnih zadaća te planiranih aktivnosti  

tijekom godine 

Psiholog – roditelj 

- emocionalno-psihološka podrška obitelji  

tijekom godine 

Stručno usavršavanje u području rane darovitosti djece 

rane i predškolske dobi  

tijekom godine 

 


