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1. USTROJSTVO RADA 

 

          1.1.Općenito 

 Djeĉji vrtić Josipdol javna je ustanova u kojoj se provodi njega, odgoj, obrazovanje i 

zaštita djece rane i predškolske dobi. 

 Program Djeĉjeg vrtića Josipdol temelji se na humanistiĉko-razvojnoj koncepciji 

ranog odgoja i obrazovanja ĉime se potiĉe cjelovit razvoj djeteta i stvaraju uvjeti kvalitetnog i 

sretnog djetinjstva. Interakcijom roditelja i vrtića, vrtića i šire društvene zajednice ţelimo 

odgajati djecu postavljajući im temelje za razvoj u samopouzdane, kreativne, ravnopravne, 

pravedne i sretne mlade ljude.  

 Programom su obuhvaćena djeca od navršene prve godine ţivota pa do polaska u 

školu. 

 Djeĉji vrtić Josipdol svoju djelatnost obavlja u  namjenski sagraĊenom objektu na 

adresi Karlovaĉka17b, Josipdol. 

  U pedagošku godinu 2017./2018. U Djeĉji vrtić Josipdol upisano je  šezdeset i 

devetero djece u primarni program. Rad se odvija u tri odgojno obrazovne skupine, a djeca 

mogu koristiti dva oblika korištenja usluga: 

 -cjelodnevni boravak od 6-16 sati 

 -poludnevni boravak od 6-12 sati 

 

 

  

 

   Skupine              

 

    Dob 

  djece 

 

         Broj djece 

 

 

   Odgajateljice 

Cjelodnevni 

   10-satni 

Poludnevni 

   6-satni 

Ukupno 

 

1. 

   MIšIćI 

Jasliĉka 

mješovita 

odgojna 

skupina 

 

1-3 

god. 

 

    17 

 

       - 

 

 

  17 

 

Dijana Ţupan 

Nataša Juriĉić 

 

2. 

BUBAMARE 

Vrtićka mlaĊa 

mješovita 

skupina 

 

3-5 

god. 

 

   23 

 

 

      1 

 

   24 

 

Anita Blašković 

Darinka Salopek 

 

3. 

PĉELICE 

Vrtićka starija 

odgojna 

skupina 

 

5-7 

God. 

 

   27 

 

      1              

 

  28 

Biserka Pavković       

Marica Ševrović 
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          1.2.Program predškole i drugi kraći programi 

 Ĉlankom 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN94/13), program 

predškole postaje obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Ove  

pedagoške godine rad u predškoli organizirat ćemo u dvije odgojne skupine, jednu u 

Josipdolu u prostorijama vrtića, a drugu u prostorijama osnovne škole u Oštarijama. Program 

je u trajanju od 250 sati, a provodit će se od 2.listopada 2017. do 31.svibnja 2018. 

 

 

Skupina 

    

 

 Broj 

djece 

 

 

      Odgajatelji 

 

 

    Radno vrijeme 

 

 

  Predškola Josipdol 

 

13 

 

   Odgajatelj/ica 

 

  Dva puta tjedno 

      od 16-19 

 

  Predškola Oštarije 

 

10 

 

   Odgajatelj/ica 

 

   Dva puta tjedno 

    od 12,30-15,30 

 

    Opća igraonica 

 

15-20 

 

   Odgajatelj/ica 

 

    Dva puta tjedno 

    od 16,00-19,00 

 

  Folklorna igraonica 

 

15-20 

 

   Odgajatelj/ica 

 

   Jednom tjedno 

     od 16-17,30 

 

  Engleska igraonica 

 

 15 

 

  Vanjski suradnici 

  Dva puta tjedno 

      po 45min 

   od 15,30-16,15 

 

 

 I ove pedagoške godine organizirat ćemo rad Opće igraonice u koju ćemo ukljuĉiti od 

petnaestero do dvadesetero djece od 3-7 god. Igraonica će poĉeti s radom 2. listopada 2017. 

do 31. svibnja 2018. godine, dva puta tjedno, ponedjeljkom i petkom, od 16-19 sati. Program 
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Opće igraonice provodit će se u prostorijama Djeĉjeg vrtića Josipdol s ciljem da se obuhvati 

što veći broj djece s podruĉja Općine Josipdol koja se nisu uspjela upisati u redovan program, 

nekim  oblikom organiziranog predškolskog odgoja. Opću igraonicu financirat će  roditelji u 

iznosu od 160,00kn mjeseĉno. 

 U prostorijama Djeĉjeg vrtića Josipdol provodit će se i Folklorna igraonica ĉiji je cilj 

razvijati i njegovati tradicijske obiĉaje, djeĉje igre i plesove našeg bogatog povijesno-

kulturnog kraja. Folklorna igraonica ima verificiran program od strane MZOS, a ukljuĉivat će 

15-20 djece od 4-7god. starosti. Igraonica će se odrţavati dva puta tjedno po 45min. iza 

radnog vremena od 16 sati, a financirat će je roditelji u iznosu od 80,00kn mjeseĉno. 

 Ovisno o broju zainteresirane djece te usklaĊivanju raspoloţivosti prostora vrtića i  

radnog vremena voditelja, organizirat će se i igraonica ranog uĉenja stranih jezika koju će 

provoditi Udruga za promicanje ranog uĉenja stranih jezika „Nauĉimo puno“. Program je 

namijenjen djeci od 4-7god. starosti, a provodio bi se se dva puta tjedno iza radnog vremena 

od 16 sati u trajanju od 45min. Cijena Engleske igraonice je 150,00kn. mjeseĉno. 

 

 1.3.Struktura i broj uposlenih 

Svi djelatnici zaposleni u Djeĉjem vrtiću Josipdol zadovoljavaju zakonskim 

normativima.  

 

        Uposleni djelatnici    Struĉna sprema     Broj djelatnika 

            Ravnateljica          VŠS                  1 

          Odgajateljice          VŠS                   6 

    Odgajateljica u predškoli          VŠS                  1 

               Kuharica         SSS                 1 

              Spremaĉica         NKV                 1 

      

 

 

 

 1.4.Radno vrijeme 

Radno vrijeme vrtića je svakog radnog dana 6-16sati. Ove pedagoške godine vrtić 

poĉinje s radom 1. rujna 2017., a završava sa radom 31.kolovoza 2018. Tijekom mjeseca 
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kolovoza vrtić je zatvoren radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora djelatnika. Subote i 

nedjelje su neradni dani kao i svi drţavni blagdani. Na osnovi toga, a poštujući Drţavne 

pedagoške standarde, te posebnosti skupina, organiziran je rad na slijedeći naĉin prikazan u 

tablici: 

 

 

  Radno mjesto 

           

           Radno vrijeme 

 

Dnevni    

odmor 

 

 Ostali 

poslovi 

 

   Ravnateljica 

 

             Od 7,00-15,00   

 

 30min 

 

   30min 

    Odgajateljice 

jasliĉke  mješovite    

odgojne  skupine 

        MIŠIĆI                 

 Neposredni rad 5sati i 30 min. 

    I smjena  od 6,30-12,00sati 

   II smjena od  10,00-15,30sati 

 

 30min 

  

  2,00sata 

    Odgajateljice 

mlaĊe mješovite 

odgojne skupine 

     BUBAMARE 

Neposredni rad 5sati i 30 min. 

    I smjena  od 6,45 -12,15sati 

   II smjena od  10,15-15,45sati 

 

30min 

 

2,00sata 

    Odgajateljice 

starije mješovite 

odgojne skupine 

    PĈELICE 

Neposredni rad 5sati i 30 min. 

    I smjena  od 7,00-12,30sati 

   II smjena od  10,30-16,00sati 

 

30min 

 

2,00sata 

 

    Kuhar/ica 

 

         Od 6,30-14,30 sati 

30min 

 

 

 

   Spremaĉica 

 

       Od 11,30-19,30 sati 

30min  

 

 

Organizacija rada i radno vrijeme vrtića moţe se i mijenjati ovisno o broju djece i 

potrebama roditelja.  

Odgajatelji su obvezni tjedno ostvariti 27,5 radnih sati neposrednog rada s djecom, a 

ostatak do 40 sati u ostalim poslovima.  Ostali poslovi ukljuĉuju vrijeme za  pripreme za rad, 

planiranje i vrednovanje rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s 

roditeljima, poslove struĉnog usavršavanja, deţurstva  i stanku od 30min. dnevno koju 

odgajatelj ne moţe koristiti tijekom neposrednog rada s djecom.  

Svim radnicima su uruĉena rješenja o zaduţenju satnice. 
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Radno vrijeme ravnateljice je od 7-14,30 sati. Kako nemamo struĉnu sluţbu ravnatelj 

obavlja i njihove zadatke tako da ostatak od pola sata dnevno otpada na organizaciju i voĊenje 

odgajateljskih vijeća i drugih struĉnih skupova, roditeljskih sastanaka, predškole, izleta i 

drugih obaveza. 

 

1.5. Kalendar rada djelatnika 

 

 

                          Ukupan broj radnih dana 

 

         252 

 

                           Ukupno subota i nedjelja 

 

         104 

  

                              Ukupno blagdana 

 

          9 

 

                            Ukupno  dana u godini 

 

         365 

 

                             Ukupan broj radnih sati 

 

           2016 

 

 

Godišnja norma rada za odgajatelje za pedagošku 2017/2018 

 

 

     Broj dana  

     godišnjeg 

 

Broj radnih 

dana 

 

    Ukupno       

  zaduţenje 

  

Neposredan  

    rad 

  Ostali 

poslovi + 

pola sata 

dnevnog 

odmora 

          30      222 1776 1221 555 

29      223 1784 1226,5 557,5 

28      224 1792 1232 560 

27      225 1800 1237,5 562,5 

26      226 1808 1243 562,5 

25      227 1816 1248,5 567,5 

24      228 1824 1254 570 

 

 



9 
 

 

Godišnje zaduţenje odgajatelja izraţeno po mjesecima za 2017/2018 

 

 

 

    Mjesec 

Broj 

radnih 

dana 

Broj 

subota i 

nedjelja 

Praznici 

i 

blagdani 

u radne 

dane 

 

Mjeseĉna 

satnica 

Broj 

sati 

nepos. 

rada 

 

Dnevn. 

odmor 

Broj 

sati 

ostalih 

poslova 

Rujan 21 9 0 168 115,5 10,5 42 

Listopad 22 9 0 176 121 11 44 

Studeni 21 8 1 168 115,5 10,5 42 

Prosinac 19 10 2 152 104,5 9,5 38 

Sijeĉanj 22 8 1 176 121 11 44 

Veljaĉa 20 8 0 160 110 10 40 

Oţujak 22 9 0 176 121 11 44 

Travanj 20 9 1 160 110 10 40 

Svibanj 22 8 1 176 121 11 44 

Lipanj 19 9 2 152 104,5 9,5 38 

Srpanj 22 9 0 176 121 11 44 

Kolovoz 22 8 1 176 121 11 44 

Ukupno: 252 104 9 2016 1386 126 504 

 

 

TJEDNA STRUKTURA RADNOG VREMENA ODGAJATELJA 

 

 

Redni   

broj 

                                ZADAĆE            SATI 

  1. NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S  

                          DJECOM             

 

          27,5 sati 
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  2. OSTALI POSLOVI 

 

-planiranje (tromjeseĉno, tjedno, dnevno), programiranje i 

vrednovanje rada 

 

 

          5,0sati 

-priprema prostora i poticaja           0,5sati 

-suradnja i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima           2,0sati 

-radni dogovor           0,5sati 

-poslovi struĉnog usavršavanja (grupni oblici permanentnog 

usavršavanja, individualno permanentno usavršavanje) 

          1,0sati 

-odgajateljsko vijeće,izleti           0,5sati 

-ostali poslovi i deţurstva           0,5sati 

UKUPNO:           10 sati 

 3. Dnevni odmor 2,5sati 

  4. SVEUKUPNO TJEDNO ZADUŢENJE 40 SATI 

 

 

 

ZADUŢENJA ODGAJATELJA U OSTALIM POSLOVIMA 

 

     Aktivnosti   Odgajateljice-voditeljice    Termini provoĊenja 

Kostimografija, 

lutkarstvo i scena    

Dijana Ţupan  Po potrebi, jednom tjedno 

Estetsko ureĊenje zajed. 

prostorija vrtića 

Biserka Pavković  Po potrebi, jednom tjedno 

Informativni kutić za 

roditelje 

Darinka Salopek  Po potrebi, jednom tjedno 

Estetsko ureĊenje zajed. 

prostorija vrtića 

Marica Ševrović  Po potrebi, jednom tjedno 

Informativni kutić za 

roditelje 

Anita Blašković Po potrebi, jednom tjedno 

Knjiţnica Nataša Juriĉić Po potrebi, jednom tjedno 
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 1. 6. Bitne zadaće u ustrojstvu rada 

Bitne zadaće u podruĉju rada su: 

- postići suradnju s osnivaĉem vrtića radi stvaranja što kvalitetnijih uvjeta  

potrebnih za proširenje smještajnih kapaciteta 

- dugoroĉno raditi na što većoj pokrivenosti predškolskog odgoja na podruĉju 

Općine Josipdol te organizirati nove programe kojima bi potakli pohaĊanje 

vrtića, a bili bi dostupni u financijskom smislu roditeljima koji nisu stalno 

zaposleni tj. gdje je samo jedan roditelj zaposlen 

- u suradnji s našim osnivaĉem Općinom Josipdol i vrtićima u bliţoj okolici 

naše ţupanije raditi na osnutku struĉnog tima kojeg bi po Drţavnom 

pedagoškom standardu trebali imati ĉl.31.stavak 6 „Djeĉji vrtići koji imaju do 

5 odgojno-obrazovnih skupina moraju imati najmanje 0,10 radnog vremena 

struĉnog suradnika po odgojno obrazovnoj skupini tjedno.  Stavak 8. „Ako na 

podruĉju jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave postoji veći 

broj manjih djeĉjih vrtića, tada poslove struĉnih suradnika moţe provoditi 

jedan tim struĉnjaka za to podruĉje (pedagog, psiholog i struĉnjaci 

edukacijsko-rehabilitacijskog profila) te viša medicinska sestra. 

- UsklaĊivati radno vrijeme vrtića s potrebama  djece i roditelja 

- Omogućiti i poticati komunikacijske uvijete u kojima će svaki djelatnik biti 

svjestan zajedniĉkog cilja u radu s djecom i komunikaciji s roditeljima, te u 

kojoj će razvijati osjećaj osobne vaţnosti njegova radnog mjesta za cjelokupno 

funkcioniranje procesa odgojno-obrazovnog rada. 

- Stvarati opuštenu i poticajnu okolinu meĊusobnim uvaţavanjem, razmjenom 

iskustava i ideja s djecom, roditeljima i vanjskim suradnicima. 

 

 

2.   MATERIJALNI UVJETI  

 

Cilj nam je stvaranje sigurnih prostornih i materijalnih uvjeta kroz odrţavanje, 

obnavljanje i obogaćivanje postojećeg stanja (prepravljanje starog namještaja u novi u 

suradnji s roditeljima, dobrovoljne donacije, sponzori i  sl) , nabavka nedostatnog novog 

namještaja (u suradnji s osnivaĉem). 
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   Plan nabave dugotrajne imovine 

 

 

    Predmet nabave 

 

Razdoblje provoĊenja 

 

Osobe odgovorne za 

narudţbu 

Nadopuniti potreban pribor 

za jelo i posude za 

posluţivanje hrane 

 

Rujan-Listopad 2017 

 

Ravnateljica u suradnji s 

osnivaĉem, kuharica 

Nabava leţaljki koje 

nedostaju 

Rujan-Listopad 2017 Ravnateljica u suradnji s 

osnivaĉem, odgajateljice 

Nabavka nove posteljine za 

sve odgojne skupine 

Studeni 2017 Ravnateljica u suradnji s 

osnivaĉem, spremaĉica 

Saniranje i liĉenje fasade s 

prednje strane vrtića 

Travanj-svibanj 2018 Ravnateljica u suradnji s 

osnivaĉem 

 

Nadopuna opreme po 

odgojnim skupinama ovisno o 

potrebama i interesu djece i 

odgajateljica 

 

Tijekom 2017/2018 

godine 

 

Ravnateljica, odgajatelice 

 

 

Plan nabave opreme, didaktike,sitnog inventara i potrošnog materijala 

 

 

 

Predmet nabave 

 

Razdoblje provoĊenja 

 

Osobe odgovorna za nabavu 

Radna odjeća za tehniĉko   

osoblje 

 Sijeĉanj 2018. Ravnateljica 

Likovni i didaktiĉki materijal      

Oprema i sportski rekviziti 

Sitni inventar 

Uredski materijal 

Sredstva za ĉišćenje 

  

 

Tijekom godine 

 

Ravnateljica i svi zaposleni u 

djeĉjem vrtiću 

Radna obuća za tehniĉko 

osoblje 

Veljaĉa 2018.  Ravnateljica 

Pedagoška dokumentacija Lipanj 2018.  Ravnateljica 
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 Plan tekućeg i investicijskog odrţavanja 

 

Predmet rada Razdoblje provoĊenja Izvršitelj 

Ispitivanje aparata za gašenje 

PP 

      Sijeĉanj 2018      Ovlaštena tvrtka 

Mjerenje kvalitete izgaranja 

uljnog goraĉa -kotla 

        Lipanj 2018 Ovlaštena tvrtka 

Odrţavanje dimnjaka i 

dimovodnih kanala 

        Srpanj 2018 Ovlaštena tvrtka 

Odrţavanje klima ureĊaja        Lipanj 2018 Ovlaštena tvrtka 

Odrţavanje kotlovnice        Tijekom godine Ovlaštena tvrtka 

Odrţavanje kuhinjske opreme i 

perilica 

       Tijekom godine Ovlaštena tvrtka 

Odrţavanje audio i video 

opreme, kompjutera 

       Tijekom godine Ovlaštena tvrtka 

Odrţavanje vanjskih igrala        Tijekom godine Radnik kojeg nam ustupa 

Osnivaĉ 

Unutarnje odrţavanje, popravci 

i otklanjanje manjih kvarova 

       Tijekom godine Radnik kojeg nam ustupa 

radnik 

 

    

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE 

DJECE 

 

Bitne zadaće tijekom ove pedagoške godine biti će promicanje zdravog razvoja djeteta, 

stjecanje i usvajanje pozitivnih stavova i navika zdravog naĉina ţivota  vaţnih za cjelokupan 

rast i razvoj, a osiguravati ćemo ih kroz: 

 Osiguravanje kvalitetnih higijenskih uvjeta 

 Preventivnu zdravstvenu zaštitu 

 Adekvatnu i kvalitetnu prehranu 
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Programske 

zadaće 

 

                  Sadrţaji rada 

 

Nosioci 

 

Vrijeme 

provedbe 

 

Osiguravanje 

sanitarno-

higijenskih 

uvjeta 

 Strukturirati prostor u funkciji 

djetetovih potreba i njegove 

sigurnosti 

 Redovito ĉišćenje i dezinfekcija 

prostora u kojima dijete boravi 

 Redovito presvlaĉenje posteljnog 

rublja i osiguravanje novog 

 Uvoditi nove preparate i pomagala 

da bi ĉišćenje bilo lakše i 

dezinfekcija potpuna 

 Osigurati mikroklimatske uvjete u 

kojima djeca borave 

 Osigurati radnu odjeću i obuću za 

sve djelatnike vrtića 

 Odrţavanje ĉistoće u kuhinji  i 

prostorima za ĉuvanje namjernica 

 Brinuti o kvalitetnom provoĊenju 

HACCAP sustava 

 Sanitarne iskaznice svih djelatnika 

 Suradnja sa Sanitacijom d.d. radi 

redovne deratizacije, dezinfekcije i 

dezinsekcije 

 Suradnja sa Zavodom za javno 

zdravstvo karlovaĉke ţupanije radi 

kontrole uzimanja briseva radnih 

površina i hrane, te pitke vode. 

 

odgajateljice 

 

spremaĉica 

 

spremaĉica 

ravnateljica 

 

svi 

djelatnici 

ravnateljica 

kuharica 

 

ravnateljica 

 

ravnateljica 

 

ravnateljjica 

 

Kontinuirano 

tijekom 

godine 

Svakodnevno 

 

2-3puta 

mjeseĉno i 

po potrebi 

Kontinuirano 

Jednu godinu 

obuću,jednu 

god. Odjeću 

Svakodnevno 

 

 2 puta god. I 

po potrebi 

 

 

 

 2 puta god.  

I potrebi 

 

 

 



15 
 

 

Njega, 

higijena i 

zdravstvena 

zaštita djece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djeca s 

teškoćama u 

razvoju 

 Sudjelovanje na prvim roditeljskim 

sastancima za novu djecu uz izradu 

letaka i ostalog materijala 

prigodnog za roditelje 

 Sakupljanje lijeĉniĉkih potvrda i 

uvid u zdravlje djeteta 

 Upoznavanje osoblja s odreĊenim 

zdravstvenim  problemima djece 

(alergije i sl.) 

 Inicijalni razgovori i upitnici pri 

upisu nove djece 

 Osigurati uvjete rada prema dobi i 

individualnim potrebama djece 

 Praćenje i analiza pobola u svim 

grupama 

 Osigurati preventivne mjere u 

sluĉaju epidemije 

 Pruţanje pomoći pri ozljedama 

djece i osoblja 

 Edukacija osoblja i roditelja vezano 

za zdravstvenu problematiku 

 VoĊenje dokumentacije 

 Promicanje tjelesnog vjeţbanja 

djece u svim grupama 

 Promicanje tjelesnog vjeţbanja i 

stvaranje navika zdravog ţivota 

redovitim vjeţbanjem starije 

odgojne skupine u školskoj 

sportskoj dvorani jednom tjedno 

(ukoliko se stvore uvjeti i više puta 

tjedno) 

 Razvijati osobnu odgovornost u 

odnosu na oĉuvanje zdravlja, 

odgovorno ponašanje u odnosu 

prema opasnim situacijama ili 

predmetima 

 Svakodnevno odrţavanje higijene 

zubiju i  usne šupljine 

 

 

 Uoĉiti i upozoriti na djecu s 

odstupanjima u razvoju 

 Pratiti djecu kod koje su uoĉena 

odgajateljice 

ravnateljica 

 

odgajateljice 

ravnateljica 

 

odgajateljice 

ravnateljica 

odgajateljice 

ravnateljica 

odgajateljice 

ravnateljica 

osobe 

zaduţene za 

prvu pomoć 

 

odgajateljice 

 

odgajateljice 

ravnateljica 

 

 

odgajateljice 

 

 

odgajateljice 

 

 

 

odgajateljice 

odgajateljice 

 

ravnateljica 

Srpanj i rujan 

 

Rujan 2017 

Kontinuirano 

 

Rujan 2017 

 

Kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

Po potrebi 

 

Po potrebi 

 

Kontinuirano 

 

Kontinuirano 

 

 

Kontinuirano 

 

 

Kontinuirano 

 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom 

godine 
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odstupanja u razvoju 

  Potraţiti pomoć vanjskih 

suradnika i struĉnih osoba jer vrtić 

nema struĉnog tima 

 

Prehrana, 

planiranje, 

praćenje 

 

 Podrţavati i razvijati djetetovu 

svijest o tome da je vaţno koliko i 

što jede (vlastitim primjerom) 

 Stalno praćenje kakvoće hrane 

 Praćenje pravodobnosti obroka 

 Stalna prilagodba jelovnika 

potrebama djece 

 Svakodnevno osigurati voćni obrok 

u prijepodnevnim satima (marenda) 

 Svakodnevno osigurati vodu 

djetetu po potrebi 

 Osigurati dovoljno posuĊa za 

posluţivanje, odnosno 

samoposluţivanje 

 

 

 

 

 

odgajateljice 

ravnateljica 

kuharica 

roditelji 

 

 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

 

 

4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

 Primarni cilj odgojno-obrazovnog rada je kontinuirano poticanje razvoja djeteta kroz 

spontano, situacijsko uĉenje kroz igru, uĉenje kroz doţivljaje i bogato poticajno okruţenje. 

Naše zadaće bit će usmjerene prema: 

 UnapreĊivanju uvjeta da s dijete osjeća prihvaćeno i dobrodošlo u vrtiću, da 

prepoznajemo i uvaţavamo njegove posebnosti i osobitosti ta da mu jasno pokaţemo 

brigu i zanimanje o tome kako se osjeća 

 Stvaranju poticajnog, kreativnog i ugodnog okruţenja koje će se mijenjati tijekom 

godine i obogaćivati materijalima planiranim i izvoĊenim u suradnji s djecom 

 Korištenju cjelokupnog prostora vrtića na naĉin najpogodniji djeĉjim potrebama i 

ciljevima odgojno obrazovnog rada 
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 Poticanju svih vidova suradnje, izraţavanja i stvaralaštva, uĉenje kroz projekte (teme 

vezane uz djeĉji interes, Mjerenje motoriĉkih znanja djece predškolske dobi, 

Tolerancija prema razliĉitostima, Ĉitajmo im od najranije dobi, Festival znanosti…) 

 Senzibiliziranju djece za prepoznavanje opasnosti, uĉenje strategija i naĉina 

suoĉavanja s potencijalno opasnim situacijom (promet, povrede, edukacija djece iz 

podruĉja zaštite i spašavanja) 

 Stvaranju atmosfere  koja će biti poticajna za postizanje suradnje u odgojno-

obrazovnoj ustanovi i uspostavljanje partnerskih odnosa izmeĊu svih sudionika 

odgojno obrazovnog procesa: dijete-dijete, dijete- odrasli, odrasli-odrasli 

 Svakodnevnom korištenju vanjskog prostora u funkciji integriranog uĉenja, poticanja 

razvoja motoriĉkih sposobnosti i navika zdravog ţivota (korištenje školske sportske 

dvorane, kraće šetnje i boravak u prirodi) 

 Poticanju i razvoju ekološke svijesti kod djece 

 Poticanju, uoĉavanju i povezivanju iskustava vezanih za vaţnost i brigu o prirodi, 

ţivotinjama, kulturi i obiĉajima našeg kraja i općenito naše domovine  

 Radu s predškolcima- planiranje materijala i aktivnosti koje omogućavaju nesmetanu 

komunikaciju s vršnjacima i odraslima (prakticirati i poticati samostalnost u rješavanju 

meĊusobnih problema na prihvatljiv naĉin, razgovore, diskusije, razmjene iskustva i 

znanja), te aktivnosti koje potiĉu razvoj kompetencija za uspješan prelazak u osnovnu 

školu (predmatematiĉke i predĉitalaĉke vještine, grafomotorika i fina motorika šake, 

razvoj paţnje i koncentracije, motoriĉke sposobnosti, komunikacijske vještine, 

samostalnost…) 

 Praćenju, dokumentiranju i individualnom planiranju kao bitnom segmentu rada 

odgajatelja u cilju što boljeg razumijevanja djeteta i u svrhu dogovaranja smjernica i 

pokretanja projekata 

 Suradnji meĊu skupinama unutar vrtića i sa drugim vrtićima (djecom i djelatnicima 

 Optimalnoj organizaciji rada- odgovoran i suradniĉki pristup radu 

 Osvještavanju vaţnosti osobnog primjera ponašanja odraslih koji su u odgojno-

obrazovnom procesu s djecom. 

 Planiranju i provoĊenju odgojno-obrazovnog rada vodeći uvijek brigu o sigurnom 

boravku djece u vrtiću 

I ove godine nastavljamo dugogodišnju suradnju s ĉasopisom Hrvatske šume – djeĉji 

kutak, na koju smo jako ponosni. Predškolsko doba je vrijeme najintenzivnijeg razvoja djeteta 

u kojem se stvaraju temeljne ţivotne vrijednosti, što svakako pridonosi opravdanosti ovog 

programa za  cjelokupan rast i razvoj djeteta, posebno razvoj ekološke osjetljivosti i 

spremnosti za praktiĉno djelovanje u zaštiti, oĉuvaju i unapreĊivanju prirodnog okruţenja. 

Razliĉitim aktivnostima u vrtiću potiĉemo na spoznavanje vaţnosti šume za ţivotinje i ljude, 

ali i ekološke osjetljivosti za oĉuvanje i zaštitom šumskih lokaliteta. Djeci nudimo priĉe i 

pjesme s naglaskom na detalje koji upućuju na stvaranje osjećaja za ljepotu ali i razvoj mašte, 

bogaćenje govornog stvaralaštva i poticanje likovnog izriĉaja.  

Uz priĉe Ivane Brlić-Maţuranić i pjesme hrvatskih pjesnika , koje su nam bile  poticaj 

i do sada, ove pedagoške godine promicat ćemo ĉitanje na glas kratkih i djeci zanimljivih 

priĉa već od najranije, jasliĉke dobi. Na taj naĉin poticat ćemo djecu od najranije dobi na 
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razumijevanje govora i bogaćenje rjeĉnika, razvoj koncentracije i logiĉkog zakljuĉivanja što 

je sve preduvjet za razvoj predĉitalaĉkih vještina koje djeca i dalje razvijaju kroz razliĉite 

aktivnosti sve do predškolske dobi. Ĉitanjem na glas poticat će se i osjećaj za ljepotu i 

raznolikost hrvatskog jezika. 

Sudjelovanjem u aktivnostima vezanih za Festival znanosti, na kojem sudjelujemo već 

nekoliko godina, koji se ostvaruje na nivou drţave u suradnji s Prvom osnovnom školom iz 

Ogulina, djeca našeg vrtića svaki puta mogu se obogatiti novim spoznajama i iskustvima 

prouĉavajući zanimljive znanstvene teme kroz razliĉite radionice. Radionice planiraju i 

realiziraju odgajatelji, a na njima mogu sudjelovati i roditelji i vanjski suradnici. 

Tijekom ove pedagoške godine redoviti odgojno-obrazovni rad obogatit ćemo 

obiljeţavanjem svih vaţnijih datuma i manifestacija za djecu koje se odvijaju u djeĉjem 

okruţenju. 

Mjesec Obiljeţavanje 

Rujan  Hrvatski olimpijski dan 

 Prvi dan jeseni 23.9. 

 Dani meda 29.09 2017.   

 Dan policije- Sv. Mihovil 

 

Listopad 

 Djeĉji tjedan 

 Dan neovisnosti 

 Dani kruha 

 Dan kravate 18.10. 

 Dan jabuka-20.10. 

 kestenijada 

 

Studeni 

 Dan svih svetih 1.11. 

 MeĊunarodni dan tolerancije 16.11. 

 Svijetski dan nepušaĉa 17.11. 

 Dan sjećanja na Vukovar 18.11. 

 Dan kazališta 24.11. 

 

Prosinac 

 Sv.Nikola 6.12. 

 Sv. Lucija 13.12. 

 Prvi dan zime 21.12. 

 Boţić 25.12. 

 Nova godina 

Sijeĉanj  MeĊunarodni dan zagrljaja 

Veljaĉa 

 

 Valentinovo 14.2. 

 Fašnik 
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Oţujak 

 

 Sv.Josip 19.3.- Dan ţupe, Dan škole, Dan općine, Dan oĉeva 

 Prvi dan proljeća 21.3. 

 Svjetski dan voda 22.3. 

Travanj  RoĊendan Ivane Brlić-Maţuranić 

 Uskrs 

 Festival znanosti 

 Dan planete Zemlje 22.4. 

Svibanj  MeĊunarodni praznik rada 

 Mala olimpijada 

 Sv Florijan-zaštitnik od poţara-4.5. 

 Majĉin dan 

 Dan obitelji 15.5. 

 Biciklijada 

 Dan vrtića 

Lipanj  Svjetski dan mlijeka 1.6. 

 Prvi dan ljeta 21.6. 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine organizirat ćemo kazališne i druge predstave za 

djecu te edukativne i zabavne izlete. 

 

 

 

5. STRUĈNO USAVRŠAVANJE 

   

 Temeljem ĉlanka 29. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ĉlanka 

29.Drţavnog pedagoškog standarda, odgajatelji su obavezni struĉno se usavršavati. 

Struĉno usavršavanje provodit će se na nivou vrtića i izvan njega u skladu s 

financijskim mogućnostima, u trajanju minimalno 48 sati godišnje. 

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s resornim ministarstvom organizira 

tijekom godine struĉne seminare za odgajatelje i ravnatelje na koje ćemo slati svoje 

djelatnike. Nakon aktivnog ukljuĉivanja u takve skupove na Odgajateljskim vijećima provodit 

će se izlaganje ostalima o slušanoj temi. 

Ove pedagoške godine nastojat ćemo organizirati edukativne radionice za roditelje i 

odgajateljice u suradnji s vanjskim suradnicima i udrugom Radost. Kako nam dvije djelatnice 

nastavljaju školovanje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koristit ćemo i njihova iskustva 
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kroz izlaganja o temama ovisno njihovom programu na fakultetu i potrebama naših 

odgajateljica . 

 

 

 

Oblici Sadrţaji Nosioci Vrijeme 

realizacije 

 

 

Plan rada 

odgajateljskih vijeća 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan rada 

Odgajateljskih 

vijeća 

 Razmatranje, prijedlog i 

usvajanje Godišnjeg plana i 

programa rada za pedagošku 

2017./2018. Godinu 

 Razmatranje i rasprava o 

Kurikulumu 

 Prijedlozi individualnih i 

timskih programa struĉnog 

usavršavanja 

 Dogovor za roditeljski 

sastanak 

 

 

 

 

ravnateljica 

 

 

 

rujan 

 Struĉna tema  studeni 

 Struĉna tema  oţujak 

 Godišnja izvješća po 

odgojnim skupinama 

 Organizacija rada u ljetnim 

Mjesecima 

 Dogovor za roditeljski 

sastanak 

odgajatelji 

ravnateljica 

Svibanj-

lipanj 

 Razmatranje i utvrĊivanje 

prijedloga Izvješća o 

realizaciji godišnjeg plana i 

programa rada 

 Organizacija rada u novoj 

pedagoškoj godini 

 

 

ravnateljica 

 

 

Svibanj-

lipanj 

 

Plan kolektivnog 

struĉnog 

usavršavanja 

 Razvojne mape 

 Informativni letci za 

roditelje (teme prema 

problematici s kojima se 

susrećemo u radu s djecom 

kroz obradu struĉne 

 

Odgajateljice 

ravnateljica 

   

Tijekom 

godine 
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literature i struĉnih ĉasopisa) 

Seminari iz kataloga 

AZOO i 

Ministarstva 

 Prema katalogu Odgajateljice Tijekom 

godine 

 

Individualno usavršavanje provodit će se na nivou vrtića. Bitna zadaća bit će jaĉanje 

odgajteljeve kompetencije u odnosu na izbor odgovarajućih poticaja za djetetov razvoj, 

suradnja s roditeljima i voĊenje cjelokupne pedagoške dokumentacije. 

 

6. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

 Zadaća ove pedagoške 2017./2018.godine bit će osiguravanje partnerstva s roditeljima 

radi provedbe što kvalitetnijeg rada vezanog za skrb i odnos prema djetetu. Vaţno je 

omogućiti roditelju što potpuniji uvid u ponašanje i napredak djeteta te poznaju o tome što se 

u vrtiću radi. UnapreĊivat ćemo i razvijati sve oblike komunikacije s roditeljima, te se truditi 

da dobiju što kvalitetniji struĉni savjet odgajatelja. 

 

Zadaće vaţne za suradnju s roditeljima ostvarivat ćemo: 

 Putem roditeljskih sastanaka 

 Individualnim roditeljskim sastancima 

 Aktivnim sudjelovanjem roditelja u aktivnostima s djecom, ukljuĉivanjem roditelja u 

rad skupine 

 Organizacijom edukativnih i kreativnih radionica za roditelje 

 Ukljuĉivanjem roditelja u prigodne vrtićke manifestacije, radne akcije 

 Tjednim obavijestima u kutiću za roditelje (kutić za roditelje svojim će sadrţajem i 

strukturom omogućiti roditeljima da stalno prate aktivnosti s djecom kroz tjedan, te 

omogućiti kreativniju suradnju). 

 Web stranicom Djeĉjeg vrtića Josipdol gdje će se roditelje upoznati sa svim vaţnim 

dogaĊanjima unutar vrtića kao i struĉnim temama vezanim za odgoj i obrazovanje 

djeteta 
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Sadrţaji suradnje s roditeljima kroz pedagošku godinu 

 

 

 

      Oblici 

  

                Sadrţaj 

 

   Nositelji 

Vrijeme  

realizacije 

Zajedniĉki 

roditeljski sastanak 

roditelja 

novoupisane djece 

Upoznavanje roditelja s pravima i 

obavezama prema djeĉjem vrtiću, 

priprema za što lakši polazak u 

jaslice, odnosno vrtić 

Ravnateljica i 

odgajateljice 

 

Poĉetak rujna 

Ukljuĉivanje 

roditelja u proces 

prilagodbe 

Boravak roditelja s djecom u 

skupini u vrijeme prilagodbe 

(ovisno o procjeni odgajatelja i 

reakciji djeteta na novu sredinu) 

 

Odgajateljice 

 

Tijekom rujna 

za vrijeme 

prilagodbe 

Posredno 

ukljuĉivanje 

roditelja u rad 

vrtića 

 Donošenje pedagoški 

neoblikovanog materijala 

 Donošenje fotografija 

obitelji 

 Donošenje predmeta od 

kuće za igru u vrtiću 

 

 

Odgajateljice 

 

 

Tijekom 

godine 

Posredno 

ukljuĉivanje 

roditelja u odgojno- 

obrazovni rad  

 Uvid roditelja u ţivot 

skupine neposrednim 

boravkom u skupini 

 Stvaranje boljih uvjeta za 

rad u vrtiću, izrada 

igraĉaka i aktivno 

sudjelovanje u ureĊenju  

prostora  

 Sudjelovanje na izletima  

Odgajateljice 

 

 

 

 

odgajateljice 

Tijekom 

godine 

 

 

 

Tijekom 

godine 
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Roditeljski sastanci 

i radionice 

 Informativni roditeljski 

sastanak 

 Tematski roditeljski 

sastanci 

 Edukativne i kreativne 

radionice 

 Zajedniĉke aktivnosti 

djece i roditelja 

  

 

Ravnateljica i 

odgajateljice 

 

 

Tijekom 

godine 

Individualni 

roditeljski sastanak, 

informativni ili 

problemski na 

inicijativu roditelja 

ili odgajatelja 

 Individualne konzultacije 

o razvoju djeteta 

 Savjetodavni rad za odgoj 

i pomoć djetetu i roditelju 

 

odgajateljice 

 

Tijekom 

godine 

Svakodnevne 

kratke konzultacije 

s roditeljima 

Po potrebi odgajateljice Tijekom 

godine 

Kutić za roditelje, 

informacije o radu, 

djeci,organizaciji 

rada u skupini i 

vrtiću 

 Aktualne, tjedne aktivnosti 

u skupini 

 Promidţbeni materijali, 

letci, edukativni novinski 

ĉlanci 

 Djeĉji radovi 

 

 

odgajateljice 

 

 

Tijekom 

godine 

Posudba knjiga i 

igraĉaka 

       Prema planu rada odgajateljice Tijekom 

godine 

 

Ispitivanje stavova 

i mišljenja roditelja 

(izrada upitnika i 

anketa) 

 

Vezano uz sadrţaje i kvalitetu 

rada vrtića 

 

Odgajateljice 

ravnateljica 

 

Po potrebi 

 

 

Sadrţaji na web 

stranici /www.dv-

josipdol.hr 

 Informiranje o aktualnim 

dogaĊanjima u vrtiću 

  kratki struĉni tekstovi 

  zahtjevi za upis ili ispis, 

dokumenti vrtića koji su 

Ravnateljica 

 

 

Ravnateljica 

Tijekom 

godine 

 

 

Tijekom 



24 
 

vaţni za suradnju i 

meĊusobna prava i 

obaveze (kućni red, 

pravilnik za upis djece, 

poziv za upis i sl) 

godine 

 

 

 

7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ĈIMBENICIMA 

 

Zadaća suradnje s  širom društvenom zajednicom usmjerena je na kontinuiranom 

ukljuĉivanju svih vaţnih ĉimbenika u proces realizacije Godišnjeg plana i programa rada 

Djeĉjeg vrtića Josipdol 

 

Ĉimbenici 

 

            Sadrţaj 

 

    Vrijeme 

 

 

 

Općina Josipdol 

 Suradnja o općinskim 

naĉelnikom općine radi što 

kvalitetnijeg i boljeg rada djeĉjeg 

vrtića u cjelini 

 VoĊenje raĉunovodstvenih 

poslova Vrtića 

 Davanje suglasnosti na 

akte(Statut, Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu, Pravilnik 

o radu, Pravilnik o upisu 

djece…) 

 Donošenje financijskih planova i 

izvješća poslovanja Vrtića 

 Donošenje odluka 

 Pokroviteljstva i sponzorstva 

 Dostava Godišnjih planova 

Vrtića i Godišnjih izvješća o 

radu 

 Suradnja u organizaciji 

aktivnosti na nivou Općine 

 

 

 

Kontinuirano tijekom 

godine 
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Ministarstvo 

znanosti, 

obrazovanja i sporta, 

Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Sluţba 

za društvene 

djelatnosti 

Karlovaĉke ţupanije 

 

 Organizirano provoĊenje 

struĉnog usavršavanja 

 Verifikacije programa  

 Dostava Godišnjeg plana i 

programa rad, kao i Godišnjeg 

izvješća o radu 

 Odluke o sufinanciranju 

programa javnih potreba 

 Dostava podataka 

organiziranosti vrtića na poĉetku 

pedagoške godine, za redovni 

program predškole i za kraće 

programe 

 Konzultacije s prosvjetnom 

savjetnicom 

 Nadzor nad zakonitošću Statuta i 

Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu 

 Sudjelovanje na struĉnim 

skupovima 

 Prijava pripravnika za staţiranje 

 Izvješće- struĉno pedagoški uvid 

 Prijave za polaganje struĉnog 

ispita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine 

 

 

Osnovna škola 

 Razmjena iskustva i informacija 

o psihofiziĉkim karakteristikama 

djece pred polazak u školu 

 MeĊusobne posjete 

 Zajedniĉke aktivnosti 

 Korištenje školske sportske 

dvorane 

 

 

Tijekom godine 

Djeĉji vrtići  Razmjene iskustava iz 

pedagoške prakse 

 Suradnja na projektima 

 Uzajamne posjete 

 Sportski susreti i druge 

manifestacije- Mala olimpijada 

 

 

Tijekom godine 
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Udruga Radost  Zajedniĉki rad na projektu 

Tolerancija u razliĉitostima 

 Organizacija radionica za 

roditelje, odgojne djelatnike i za 

djecu 

 

 

Tijekom godine 

 

Hrvatske šume- 

djeĉji kutak 

 Dugogodišnje suradnja na 

objavljivanju djeĉjih radova s 

temom o šumi i šumskim 

ţivotinjama 

 

Tijekom godine 

 

 

Uĉiteljski fakultet u 

Zagrebu i Rijeci 

 Organizacija i realizacija prakse 

studenata predškolskog odgoja 

Tijekom godine 

 

 

Gradska knjiţnica 

Ogulin 

 Korištenje usluga 

 Obiljeţavanje Mjeseca knjige 

 Izloţbe i gostovanja 

Tijekom godine 

 

 

Pĉelarsko društvo 

Ogulin 

 

Kazališta i kina 

 Edukativne i kreativne radionice 

 Izloţbe, gostovanja 

 

 Suradnja u realizaciji kulturno 

scenskih dogaĊanja 

 

 Rujan, povodom Dana 

meda 

 

Tijekom godine 

Zavod za javno 

zdravstvo 

 Suradnja s pedijatrom i 

stomatologom 

 Praćenje provedbe HACCP 

sustava 

 Kontrola hrane, prostora i 

opreme 

 Sanitarni pregledi 

 

 

Tijekom godine 

Sanitacija d.d.  Provedbe mjera dezinfekcije, 

deratizacije i dezinsekcije 

Dva puta godišnje 

 

Ostale ustanove i 

tvrtke: DVD 

josipdol, DVD 

Oštarije, Policijska 

postaja Ogulin, 

Drţavna uprava za 

 Suradnja pri realizaciji razliĉitih 

odgojno-obrazovnih zadaća, 

projekata, donacija, izleta 

 

 

Tijekom godine 
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zaštitu i spašavanje, 

Zajednica sportova, 

Autotrans Rijeka 

 

 

8. VREDNOVANJE PROGRAMA  

 

 Za postizanje kvalitetnije odgojno-obrazovne prakse potrebno je analiziranje, 

promišljanje, vrednovanje pojedinaca i cjelokupne ustanove. Provodimo vanjski i unutarnji 

sustav vrednovanja. 

Vanjski sustav vrednovanja ukljuĉuje:  

 NCVV 

 MZOS 

 AZOO 

 Refleksivni prijatelj iz drugog vrtića 

Unutarnji sustav vrednovanja vršit ćemo putem Odgajateljskih vijeće i timskog rada. Na 

tim zajedniĉkim susretima radit ćemo na izgradnji zajedniĉke vizije i podizanju razine 

kvalitete komunikacije, ta na samoprocjeni vlastitih ponašanja. 

 Samovrednovanjem prostora svih odgojnih skupina osvještavat ćemo ulogu 

odgajatelja u kreiranju sigurnog i poticajnog okruţenja za cjelovit razvoj djeteta. Sustavno 

ćemo putem foto i video zapisa i voĊenjem razvojnih mapa pratiti napredak, proces uĉenja i 

postignuća svakog djeteta. 

 Anketama i upitnicima za roditelje omogućit će se valorizacija programa, ispitati 

oĉekivanja i interesi roditelja, razvijati partnerstvo s ĉlanovima obitelji i zajednice ukljuĉujući 

ih na razliĉite naĉine u ţivot vrtića. 

 Ukljuĉeni smo i u „Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja“ kojeg provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje. 

 Svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa i dalje će raditi na unapreĊivanju kvalitete 

naše ustanove putem vrednovanja i samovrednovanja jer je to najmoćnije sredstvo za 

promicanje promjene na bolje. 

 

9. PLAN I PROGRAM RAVNATELJICE 

 

                         Programski sadrţaj   Vrijeme realizacije 

Programiranje 

 Izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića 

 Izrada kurikuluma 

 Vršiti analizu rada i postignuća u pedagoškoj godini 

 

Rujan, 

 tijekom godine 
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 Izrada Godišnjeg izvješća o radu 

 Planiranje sjednica Odgajateljskog vijeća 

 Planiranje radnih dogovora 

 Planiranje struĉnog usavršavanja u ustanovi i izvan 

nje 

 Izrada programa sadrţaja i aktivnosti za pojedine 

akcije i manifestacije u suradnji istih 

 Planiranje sjednica Upravnog vijeća u suradnji s 

predsjednicom UV 

 Praćenje provedbe razvojnog plana ustanove 

 Pruţiti podršku i pomoć pri izradi plana i programa 

rada odgajatelja 

 VoĊenje ljetopisa 

 Sakupljanje dokumentacije o radu vrtića : fotografije, 

ĉlanci…  

lipanj/srpanj 

rujan, tijekom godine rujan 

,    tijekom   godine 

tijekom godine u suradnji s 

nosiocima 

tijekom godine 

tijekom godine 

tijekom godine 

tijekom godine 

tijekom godine 

 

Poslovi organiziranja rada vrtića 

 Provesti javne upise za redovni, primarni, program 

javnih potreba predškole i kraće programe igraonice 

 Organizacija rada u novoj pedagoškoj godini 

 Organizacija obiljeţavanja vaţnih datuma u suradnji s 

lokalnom zajednicom 

 Organizacija obiljeţavanja obljetnice vrtića i 

organiziranog predškolskog odgoja i obrazovanja na 

podruĉju naše Općine Josipdol 

 Koordinirati rad svih skupina i djelatnika 

 Inicirati inovacije i rad na unapreĊenju odgojno-

obrazovnog procesa 

 Sudjelovati na natjeĉajima za donacije 

 Rad na implementaciji HACCP sustava 

 Organizacija i uvoĊenje zdrave prehrane u vrtić 

 Briga o sanitarnim pregledima zaposlenika 

 Voditi brigu o dezinsekciji i deratizaciji 

 Kontrola nošenja zaštitne odjeće i obuće 

   

Svibanj 

 

Rujan, tijekom godine 

Tijekom godine 

Svibanj 

 

Tijekom godine 

Tijekom godine 

Tijekom godine 

Tijekom godine 

Tijekom godine 
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Savjetodavni rad 

 Sa svim djelatnicima u cilju pozitivne meĊusobne 

komunikacije i razvoja vrtića u cjelini 

 Savjetovanje i suradnja s vanjskim struĉnim 

radnicima i ustanovama 

 Savjetovanje i suradnja s roditeljima 

 

 

Tijekom godine 

Administrativno upravni poslovi 

 Sklapanje ugovora o radu na odreĊeno i neodraĊeno 

radno vrijeme 

 Sklapanje ugovora o pruţanju usluga vrtića s 

roditeljima odnosno skrbnicima djece 

 Sklapanje ugovora s dobavljaĉima 

 Izrada plana korištenja godišnjih odmora 

 Izrada i davanje rješenja o ostalim primanjima 

(pomoći, jubilarne i dr. prava) 

 Praćenje i primjena zakona i pod zakonskih akata i 

struĉno usavršavanje vezano za navedeno 

 VoĊenje evidencije o radnicima i radnom vremenu 

radnika 

 Izrada i izdavanje rješenja o godišnjem zaduţenju i 

strukturi radnog vremena 

 

Tijekom godine 

Rujan i tijekom godine                  

Tijekom godine 

Lipanj 

Tijekom godine 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

Rujan  

 

Financijsko-raĉunovodstveni poslovi 

 Izrada Prijedloga financijskog plana Djeĉjeg vrtića 

Josipdol za 2018, s projekcijom 2019 i 2020. 

 izrada satnice za obraĉun osobnog dohotka radnika i 

troškova putovanja 

 pravovremena isplata materijalnih prava radnika 

 izrada polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvješća 

 izdavanje narudţbenica te kontrola dostavnica i 

raĉuna 

 uvoĊenje raĉuna i dostava u knjigovodstvo i 

odobravanje isplata 

 ispunjavanje izjave i upitnika o fiskalnoj odgovornosti 

 

Listopad 

 

Listopad                       na 

poĉetku svakog mjeseca 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

 

Sijeĉanj/veljaĉa 
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Suradnja 

 ostvarivanje i unapreĊivanje suradnje s roditeljima 

 sudjelovanje na roditeljskim sastancima 

 suradnja s naĉelnikom Općine Josipdol i općinskim 

vijećem 

 suradnja s s sluţbama Osnivaĉa vezano za raĉ.fin. 

poslove 

 suradnja s Uredom drţavne uprave i ţupanijskim 

odjelom za predškolski odgoj 

 s nadleţnim inspekcijskim sluţbama 

 s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 

 s Agencijom za odgoj i obrazovanje 

 sa Osnovnom školom 

 s vrtićima i školama 

 sa ţupnikom naše ţupe 

 s Domom zdravlja i epidemiološkom sluţbom 

 sa zavodom za javno zdravstvo 

 sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 

 suradnja s Upravnim vijećem: 

              -dogovarati dnevni  red   

              -pripremati materijale za sjednice 

              -podnositi izvješća, obrazloţenja i  

               sudjelovati aktivno u radu   

              -provoditi odluke UV 

 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

Tijekom pedagoške godine 

Zastupanje i predstavljanje ustanove 

 Zastupanje  prema pozivima i potrebi 

 Zastupanje u javnim medijima 

 Prezentiranje ustanove na priredbama,        

seminarima i smotrama 

 Prezentacija rada javnosti – internetska stranica 

 

 

Tijekom godine 
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Struĉno usavršavanje 

 Izraditi program struĉnog usavršavanja u suradnji s 

odgajateljima 

 Brinuti se o ostvarivanju plana struĉnog usavršavanja 

 Organizirati i voditi sjednice Odgajateljskog vijeća 

 Sudjelovati na seminarima, predavanjima i 

radionicama 

 Organizirati predavanja, radionice i seminare u vrtiću 

 Usavršavaje prema katalogu AZOO 

 

 

 

Rujan 

 

 

Tijekom godine 
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Ravnateljica će odraĊivati i druge poslove na koje je obvezuju akti ustanove, za što 

kvalitetniji boljitak predškolskog odgoja na našem podruĉju. 

 

 

 

                                                                                                              v.d.Ravnateljica: 

 

                                                                                                       ______________________ 

 

                                                                                                                 Maja Marinić, 

                                                                                                   Odgajateljica predškolske djece 

 

 

 

 

Na temelju ĉl.21.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NNbr.10/97, 107/07, i 

94/13), Odgajateljsko vijeće Djeĉjeg vrtića Josipdol na sjednici odrţanoj 28.09.2017. utvrdilo 

je, a Upravno vijeće Djeĉjeg vrtića Josipdol, na prijedlog ravnateljice, donijelo je Godišnji 

plan i program rada za pedagošku 2017/2018., na 2. Sjednici odrţanoj 29.09.2017.godine. 

 

 

 

KLASA:601-07/17-01/05 

URBROJ:2133-80-01-17-01 

Josipdol, 29.09.2017. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Predsjednica Upravnog vijeća 

 

                                                                                                       ________________________ 

                                                                                                             Iva Košenski Belanĉić 


