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UVOD 
 

Dječji vrtić „Vrtuljak Marčana“ je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Općine Marčana. Provedbom 

programa  utemeljenih na humanističko - razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i 

uvažavanju individualnih potreba djece.  

Svojim djelovanjem pruža se podrška obitelji, pridonosi se razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosi se razvoju društvene 

zajednice. Temelj plana dolazi od cjelogodišnjeg praćenja odgojno-obrazovnog rada u skupinama i analize koje su se izradile na kraju 

pedagoške godine (godišnja izvješća), te zaključci o smjeru kojim ćemo nastojati poboljšati kvalitetu rada na svim razinama. Nastaviti 

će se započeti procesi na podizanju kvalitete planiranja, te vrednovanja i samovrednovanja u radu, a time i rada s djecom, jačanja 

stručnih kompetencija odgojitelja, uočavanja dijelova procesa koje je potrebno unapređivati, prihvaćanje timskog i grupnog rada kao 

nužnosti u tom procesu, te korištenje objektivnog instrumentarija i načina procjenjivanja kvalitete rada kao polazište za pozitivne 

promjene. Specifičnosti usmjerene u ovoj pedagoškoj godini biti će na prezentiranju rada vrtića, zavičajnoj nastavi, sudjelovanju na 

raznim manifestacijama u društvenoj sredini sa različitim aktivnostima, zajednice učenja. 

 

Cilj odgojno-obrazovnog rada je: 

 

- unaprijediti kvalitetu komunikacije na svim razinama (odgajatelj – dijete, odgajatelj – roditelj, odgajatelj- odgajatelj, odgajatelj-

ostali odrasli u vrtiću) 

- obogatiti odgojno-obrazovni rad novim programima i sadržajima 

- unaprijediti kvalitetu suradnje s roditeljima kroz razne oblike stručnog djelovanja, prihvaćanje roditelja kao suradnika i partnera 

u procjenjivanju uspješnosti rada s djecom  

- pojačano pratiti kvalitetu rada u svim segmentima putem objektiviziranih instrumenata i metoda praćenja, samovrednovanje, 

vrednovanje i refleksija, te timski rad na unapređivanju procesa 
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U postizanju tih ciljeva potrebno je zajedništvo svih radnika vrtića (zajednica učenja), a posebno odgojitelja. 

 

1. USTROJSTVO RADA 

 

 Dječji vrtić “Vrtuljak Marčana” provodi program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece od treće godine 

života do polaska u školu.  Rani i predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece na temelju 

Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, “Koncepcije razvoja predškolskog odgoja” i “Programskim 

usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece, prema Zakonu o predškolskom odgoju, te prema Nacionalnom Kurikulumu za 

rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 

Dječji vrtić provodi redovni 6- satni i 10- satni program. 

Osim redovitog programa nudi verificiran program folklorno plesne igraonice i tradicijsko nasljeđe.  

- Sjedište vrtića- Marčana, Marčana 158- dvije mješovite odgojne skupine- Leptirići i Bubamare 

- Područna skupina u Raklju, - M. Percan bb- jedna mješovita skupina- Pčelice 

 U tablici br. 1 prikazane su skupine sa brojem djece i odgojiteljica, na dan 01.09.2017..godine. 

 

Tablica br.1- Skupine, broj djece i odgojiteljice 

Sjedište Skupina Broj djece Odgojiteljice 

1. Marčana, 

Marčana 15 

1. Leptirići – dob djece 3-5 

godina 

2. Bubamare- dob djece od 

4-6 godina 

18 

 

22 

Mirjana Radolović 

Milena Banović 

Patricija Pliško 

Sandra Križanić 
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2. Rakalj, M. 

Percan bb 

3. Pčelice- dob djece od 3-7 

godine 

18 Sabina Travičić 

Jelena Ramić 

ukupno 3 58 6 

 

Od ukupno broja djece, 1 djete je upisano u 6- satni program. 

 

Tablica 2. : Ostali zaposlenici po poslovima i zadaćama 

Ravnateljica Kuharica Spremačica 

Klara Lukašić Buić Vlasta Trgetarić Sandra Čalić 

Ornela Škabić-servirka 

 

Radni tjedan vrtića odvija se u okviru 40 sati.  Prema članku  

29. Državnog pedagoškog standarda od 2008. godine odgojitelji su obavezni u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s 

djetetom i skupinom djece provesti 27,5 radnih sati tjedno odnosno 5,5 sati dnevno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog 

vremena ( planiranje, programiranje, vrednovanje rada priprema prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima 

te poslove stručnog usavršavanja).  

.   

Organizacija ljetnog rada 

 

U ovoj pedagoškoj godini rad će se organizirati sukladno ispitanim potrebama roditelja. Dogovorima i konzultacijama na 

odgojiteljskom vijeću, roditeljima iz područnog objekta, a s početkom godine dati će se informacija o ljetnom radu u matičnom vrtiću 

te o obuhvatu djece u istom vrtiću. 

Tablica br. 3. : Ustrojstvo radnog vremena 
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Objakat Radno vrijeme Napomena 

Marčana 06.00-16.00 Za potrebe djece čija su oba 

roditelja zaposlena u vrtiću se 

organizira dežurstvo od 16.00-

16-30 sati 

Rakalj 06.00-16.00 Prema potrebama roditelja 

može se radno vrijeme 

oblikovati na drugačiji način 

 

 

Tablica 4.: Ljetni rad  

 

Objekat Rad vrtića Broj djece 

Marčana, 

Rakalj 

Prema evidencijskim listama i potrebama roditelja 

moguće i kontinuirano tijekom cijelog ljeta 

Prema ispitanim potrebama 

korisnika usluga 

 

 

Upravno vijeće - Članovi Upravnog vijeća ove će godine nastaviti raditi u istom sastavu: 

 

Tanja Radeka- predsjednica-predstavnik osnivača 

Zlatko Cetina- član- predstavnik osnivača 
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Ljiljana Miloš- član- predstavnica osnivača 

Sabina Travičić- član- predstavnica odgojitelja 

Ingrid Cossetto bolonović- član- predstavnica roditelja 

 

 

2.  MATERIJALNI UVJETI RADA 
 

 Zgrada matičnog vrtića nalazi se u prostorima O.Š Marčana u prilagođenim uvjetima u kojoj djeluju dvije mješovite 

odgojne skupine. Izlaz se proteže do javnog parka koji je opremljen igralima za dječju igru. Vrtić nema svoj vanjski proctor, 

koristi javni prostor za boravak na vanjskom prostoru prema planovima odgojno-obrazovnog rada. 

Kuhinja je u sklopu O.Š Marčana, u kojoj se pripremaju obroci za vrtićku djecu, i distribuira se za područni vrtić. 

 

BITNE ZADAĆE: 

 

 

1. Raditi na maksimalnom prilagođavanju prostora za sprječavanje ugroženosti djetetova zdravlja i sigurnosti u unutarnjim i vanjskim 

prostorima vrtića:  

-  Raditi na stvaranju okruženja u kojem se dijete osjeća sigurno i dobrodošlo, okruživati ga toplinom, razumijevanjem i 

suosjećanjem  

- stvarati okruženje u kojem se poštuje osobnost svakog djeteta - okruženje u kojem je dijete slobodno iznijeti svoja mišljenja i 

ideje, svoje osjećaje i želje - okruženje u kojem dijete slobodno bira svoje aktivnosti, zadovoljava svoju znatiželju i vrši 

istraživanja - okruženje u kojem se poštuju i njeguju različitosti, te potiču svi aspekti stvaranja i komunikacije - okruženje u 

kojem se njeguje kvalitetan odnos između roditelja, djece i svih zaposlenih u vrtiću  

2. Sistematski raditi tijekom cijele godine na podizanju kvalitete i uvjeta djetetova boravka u vrtiću kroz navedeno uređenje prostora 

dnevnog boravka te uređenja vanjskog prostora (vrtić Rakalj) i obnovu didaktičkih sredstava. 
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3.  Utjecati na podizanje kvalitete radnih uvjeta odgojitelja i ostalih zaposlenika ustanove. U dogovoru s osnivačem stvarati 

materijalne uvjete za financiranje odgojitelja pripravnika. 

4. Nastaviti rad na oblikovanju poticaja u prostorima, u svrhu kvalitetnijeg oblikovanja  centara aktivnosti. 

5. Nastaviti rad na oblikovanju poticaja u prostorima kojima je naknadno dana funkcija. 

6. Usmjeriti aktivnosti na prikupljanje, oblikovanje i izradu raznovrsnog i poticajnog materijala za igru i istraživanje. 

7. Opremati i nadopunjavati materijale i sredstva potrebne za ostvarivanje programa.  

 

 

    

2.1.   Plan investicija izvan i u okviru  redovnog održavanja  

 
Općina Marčana, izvor vlastitih sredstava- učešće roditelja. 

 

 

Lokacija-objekt Radovi i nabave 

Marčana -    nabaviti sportsku opremu potrebnu za ostvarivanje tjelesnih aktivnosti 

-    didaktičkim materijalom opremati /nadopunjavati centre aktivnosti 

- u dogovoru sa osnivačem izviditi mogućnost za natkrivanje prostora do 

sanitarnog čvora za odgojitelje 

- nabava sitnog inventara za potrebe kuhinje 

- nabava posteljine i navlake 

- nadopuniti informatičku opremu sukladno mogućnostima 

- upotpuniti kinetički pjesak za istraživački centar 

- nabaviti novu radnu odjeću i obuću za zaposlenike vrtića 

- nabaviti didaktički material za vanjski prostor (kantice, obruči…) 

 

 

 

Rakalj - nabava sitnog inventara za potrebe kuhinje i SDB 
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- nabava ormara za centre aktivnosti sa kutijama za didaktiku 

- nabava posteljine i navlaka 

- nabava strunjača i raznih rekvizita za tjelesne aktivnosti 

- sanirati vanjski zid u dvorištu u dogovoru sa osnivačem 

- sanirati podlogu u dvorištu vrtića i ulaz do vratiju u dogovoru sa osnivačem  

- u dogovoru sa osnivačem renovirati vanjsku fasadu same zgrade 

- u dogovoru sa osnivačem postaviti tobogan u dvorište 

 

 

Na nivou ustanove - osigurati sredstva za kontrolu ispravnosti namirnica i redovnog servisa 

opreme 

- osigurati sredstva za troškove sanitarnih pregleda pri ZZJZ 

- osigurati sredstva za stručno usavršavanje odgojitelja i ostalog osoblja 

- osigurati pretplatu za primjerene časopise i revije za potrebe odgojitelja (Prvi 

izbor, Moj planet) 

- osigurati sredstva za sitan inventar , servise aparata po potrebi kuhinje i SDB 
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3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 

BITNE ZADAĆE: 

 

1. Djelovanje na očuvanju i unapređenju zdravlja djece i njihovog zdravog psiho – fizičkog razvoja pravovremenim i kvalitetnim 

zadovoljavanjem razvojnih potreba i prava djece. 

2. Održavati razinu čistoče, higijene, i sanitarne ispravnosti namirnica i svih prostora vrtića. 

3. Redovito provoditi mjere HACCP sustava prema naputku ZZJZ- Pula. 

4. Pridržavanje mjera i protokola sigurnosno-zaštitinog i preventivnog programa. 

 

 

3.1. Briga o djeci 

 

OBLICI SADRŽAJ NOSILAC 

ZADATAKA 

ROK IZVRŠENJA 

Njega, odgoj i 

zaštita djece ( 

individualni i 

grupni pristup) 

- upoznavanje s dječjim zdravstvenim i socijalnim statusom uz 

praćenje (individualni razgovori i intervjui s roditeljima, evidencija 

pobola, antropometrijska mjerenja,..) i unapređenje istog; 

- prilagođavanje dnevnog života u predškolskoj ustanovi 

individualnim potrebama djece (prehrana, izmjena aktivnosti i 

odmora, boravak na zraku,...) posebice u organizaciji prostora i 

aktivnosti, dnevnog odmora  

- osiguranje općih i sigurnosnih uvjeta za boravak djece u 

predškolskoj ustanovi (mikroklimatski uvjeti, higijena prostora, 

organizacija prostora,...) s posebnim 

- naglaskom na ostvarivanje aktivnosti zaštite i razvoja sposobnosti 

samozaštite kod djece 

- djelovanje na dječjoj fizičkoj i psihičkoj sigurnosti u skladu sa 

Svi zaposlenici 

vrtića 

 

Tijekom pedagoške  

godine 
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Sigurnosno zaštitnim i preventivnim programom te Protokolom 

ponašanja u rizičnim situacijama; 

- zadovoljavanje dječje potrebe za igrom i kretanjem u cilju 

pravilnog razvoja cjelokupne muskulature (raznovrsne tjelesne 

aktivnosti na otvorenom ili u dvorani (Marčana), ili u SDB 

(Rakalj). 

- kontinuirano raditi na usvajanju kulturno higijenskih navika 

- osiguranje uvjeta za dnevni odmor, igru i prehranu 

- prratiti epidemiološki status i primjenjivati protuepdemijske mjere 

- pratiti pravovremenu procjepljenost djece osobito pri upisu 

 

 

Prehrana - mjesečna priprema jelovnika u skladu s propisanim normativima te 

svježim sezonskim voćem i povrćem 

- kontrola kvalitete i kvantitete namirnica i obroka te priprema i 

distribucija istih 

- planiranje i prilagodba jelovnika obzirom na individualne i 

zdravstvene potrebe djeteta - sastavljanje jelovnika (Klara Lukašić 

Buić, Sabina Travičić  i kuharica Vlasta Trgetarić) 

- analiza opaženog 

 

ravnatelj 

odgojitelj- 

voditelj objekta 

odgojitelj 

kuharica 

ZZJZ 

1 x tjedno tijekom  

Njega, odgoj i 

zaštita djece s 

posebnim 

potrebama 

- Pratiti i procjenjivati postignuća 

- Prilagoditi aktivnosti i osigurti djeci mogućnosti da postignu uspjeh 

- Surađivati sa liječnicima, specijalistima, pridržavati se  primljenih 

uputa 

Odgojiteljice 

Ravnateljica 

Stručni suradnik 

psiholog po 

potrebi 

Tijekom pedagoške 

godine 

Fleksibilnost I 

unapređivanje 

procesa služenja 

obroka 

- Razvoj kulturno-higijenskih navika pri uzimanju obroka 

- Razvoj samostalnosti pri uzimanju obroka 

- Razvijati interes i potrebe prema namirnicama koje djeca odbijaju 

- Senzibilizacija i razvoj osjetila i interesa za iskušavanje i 

prihvaćanje raznovrsnih okusa 

odgojiteljice 

 

 

 Tijekom pedagoške  

godine 
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3.2. Zaposlenici 
 

1. Organizacija i ostvarivanje redovnih zdravstvenih pregleda za sve zaposlene (sanitarni pregled). 

2. Organizacija i ostvarivanje periodičnih zdravstvenih pregleda tehničkog osoblja (Higijenski minimum). 

3. Organizacija i ostvrivanje liječničkih pregleda vezanih uz zaštitu na radu. 

4. Organizacija dodatnih pregleda za zaposlene djelatnike prema potrebama i epidemiološkoj situaciji. 

5. Kontrola zdravstvenog stanja djelatnika i pravovremeno udaljavanje s radnog mjesta ako predstavljaju opasnost za zdravlje 

djece. 

6. Provođenej mjera HACCP sustava 

 

 

4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 
 

Cilj odgojno-obrazovnog rada je organiziranje i unapređivanje dječjih aktivnosti radi zadovoljenja njihovih razvojnih potreba,  

primjena sigurnosno-zaštitnog i preventivnog programa u skupinama te protokolima u postupanju u mogućim rizičnim situacijama od 

samog početka godine. 

Bitne zadaće: 

- Planirati i izrađivati materijale i sredstva kojim aće se udovoljavati specifičnim potrebama i imteresima djeteta i skupine 

- Doprinositi očuvanju vrijednosti u društvenoj sredini 

- Osiguravati uvjete za slobodne istraživačko- spoznajne aktivnosti 
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4.1. Strategije rada i programi 
 

Bitne zadaće Sadržaji rada Nositelji 

zadataka 

Vrijeme realizacije 

-  udovoljavati razvojnim potrebama 

djece, sloboda izbora, izražavanja, 

zaključivanja, razvoj svakog 

pojedinog djeteta 

- nuditi i kreairati djeci didaktičke 

materijale i igre usmjerene na specifične 

razvojne zadaće 

- istraživanje igre poticati kroz 

neoblikovane materijale i nuditi 

raznovrsnost 

- obilježavanje prostora u svrhu 

istraživanja, izražavanja i druženja djece 

- razvijati sporski duh i interes za bavljenje 

sportom kojim s potiće pravilan rast  

zdrav razvoj djece 

 ( dječje olimpijda, organizacija sportski 

aktivnosti, šetnje, sportsko obiteljski dan) 

- nuditi aktivnosti kojima će se odražavati - 

- specifične vještine i znanja odraslih, 

šetnje 

Odgojiteljice, 

stručni suradnik 

psiholog 

Svakodnevno kroz cijelu 

pedagošku godinu 

-  Unpređivanje spoznaje djece 

o vrijednostima tradiciji kraja 

u kojem živimo 

- Projekti, aktivnosti, nudity različite teme 

- Projekti: “Beside u jatu da se ne zabi”…, 

Igralice, Brojalice, Pokret s osmjehom. 

- Zavičajna nastava, - usvajati spoznaje i 

njegovati tradiciju Općine Marčana 

vezanu uz obilježavanje značajnih 

doogađaja u obitelji i društvenoj sredini 

Odgojitelji,  

svi zaposlenici 

Svakodnevno kroz cijelu 

pedagošku godinu 

-  Nastaviti ostvarivanje 

verificiranog kraćeg  

programa folklorno.plesne 

igraonice, I engleskog jezika 

-  po kraćem programu Odgojiteljice 

Sabina Travičić- 

folklor 

Milena Banović-

engleski jezik 

Od listopada 2017. do 

lipnja 2018. 

-  Intenzivirati suradnju s -  roditeljski sastanak, radionice, razni Odgojitelji Tijekom pedagoške 
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roditeljima i osmišljavanje 

različitih oblika 

komunikacije 

upitnici, individualni razgovori, ankete, 

-  - Dani otvorenih vrata vrtića-5 dana 

- Kuća “Djeda Mraza” 

ravnatelj godine 

- Ukljućiti se  u 

samovrednovanje ustanova 

za rani predškolski odgoj i 

obrazovanje ( u suradnji s 

NCZVV) 

- formiranje tima za kvalitetu 

- izraditi razvojni plan i procijenjivati i 

vrednovati postignuća 

 

tim za kvalitetu Tijekom godine 

 

4.2. Kraći programi 

 

Bitne zadaće Sadržaji Nositelji Vrijeme realizacije 

Zadovoljiti interese djece sa 

upoznavanjem engleskog jezika  

-njegovati kulturu i tradiciju 

- Učenje i usvajanje osnovnih 

komunikacijskih vještina na 

engleskom jeziku 

- odgojiteljica Milena 

Banović 

- ravnateljica 

Od 01. listopada 2017. do 

lipnja 2018. 

Zadovoljiti interese djece u folklorno-

plesnoj igraonici i tradicijskom 

nasljeđu 

- Njegovati kulturu i 

običaje plesa 

instrumenata, nošnje.. 

- Odgojiteljica Sabina 

Travičić 

- ravnateljica 

Od 01. Studenog 2017. Do 

lipnja 2018. 

 

 

4.3. Pedagoška dokumentacija 

 

Pedagoška dokumentacija:  

Na nivou vrtića redovito će se voditi pedagoška dokumentacija iz članka 2. i 3. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške 

dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“, br. 83/2001.) Dokumentaciju iz članka 4. voditi će se u 

odgojnim skupinama na način da će se primjenjivati i redovito voditi:  

1. Tromjesečni orijentacijsku plan i program odgojno – obrazovnog rada i njegovo vrednovanje 

2. Tjedni plan i program odgojno – obrazovnog rada  

3. Dnevnik odgojno – obrazovnog rada  
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4. Zajedničke aktivnosti djece i odraslih te ostali dijelovi knjige pedagoške dokumentacije. 

 Na isti način pristupati će se pedagoškoj dokumentaciji iz članka 5. Pored obvezene pedagoške dokumentacije u vrtiću će se rad 

dokumentirati foto i video dokumentacijom, isječcima objavljenih članaka, razvojnim mapama djece te primjenom različitih 

instrumentarija za praćenje razvoja djece (oregon procjene, sociogrami, različite tablice kojima se evidentira postignuća, liste praćenja 

djece prema područjima razvoja i sl.) 

 

 

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 
 

BITNE ZADAĆE 

 

 

1. Nastaviti s radionicama kao oblikom stručnog usavršavanja odgojitelja u promicanju stvaralačkog i kreativnog doprinosa svakog 

pojedinca. 

2. Usmjeravati odgojitelje na izbor sadržaja za individualno-stručno usavršavanje. 

3. Sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje organizira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i 

obrazovanje. 

5. Njegovati uzajamnu pomoć i podršku u radu. 

6. U suradnji s osnivačem i interesom odgojiteljica uputiti ih na ECDL edukaciju. 

7. Osigurati vrijeme za refleksiju odgojne prakse. 

8. Pridonositi razmjeni informacija i znanja. 
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5.1. Odgojiteljska vijeća 
 

Oblici Sadržaji rada Nositelji zadataka Vrijeme realizacije 

1. Odgojiteljska 

vijeća 

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu inačinu rada 

- Godišnji plan i program rada, godišnja izvješća 

ustanove, Kurikulum vrtića 

- sigurnosno zaštitini i preventivni program 

- problemetika ustanove 

- aktualne informacije 

- zajednički dogovori 

- razmjena iskustva i materijala 

 

ravnatelj, 

odgojitelj, 

tehničko osoblje 

Rujan 2017. 

 - Organizacija aktivnosti vezanih uz prosinačke 

svečanosti, valorizacija aktivnosti, projekata, 

prijenos spoznaja sa stručnih skupova 

Ravnatelj 

odgojiteljice 

Listopad 2017. 

 - Aktivnosti vezeane uz organizaciju drugog 

tromjesečja, planirane aktivnosti, prijedlog 

organizacije sa novim sadržajima, prijenos 

spoznaja sa stručnih skupova,  

Ravnatelj 

odgojiteljice 

Siječanj  2018. 

 

 - Aktivnosti vezane za organizaciju trečeg 

tromjesečja 

- Prijenos spoznaja sa skupova 

Ravnatelj 

odgojiteljice 

Ožujak 2018. 

 - Aktivnosti vezane za organizaciju i potrebu za 

ljetni rad, upisi, formiranje odgojnih skupina, 

prijedlog organizacije rada za nove skupine, 

prijenos spoznaja sa skupova 

Ravnatelj 

odgojiteljice 

svibanj 2018. 

 

 

Napomena: 

-  u posebnim slučajevima, na prijedlog ravnatelja i odgojiteljica, moguće je sazvati dodatne sjednice odgajateljskog vijeća 
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5.2. Odgojiteljice- stručna usavršavanja 

 

Oblici sadržaji Nositelj/vrijeme 

Interni stručni aktivi- radionice 

 

 

- “Rastimo zajedno” ( 4 susreta) 

 

 

 

 

- Odgojiteljice sa certifikatom 

(prema strukturi radnog 

vremena odgojitelja) 

Seminari, savjetovanja, stručni 

skupovi 

- Stručno usavršavanje prema katalogu stručnih 

skupova (usavršavanje na bazi individualnih 

potreba i interesa, a koji se odnose na 

obavljanje poslova 

AZOO/MZOS/ kontinuirano 

tijekom pedagoške godine (prema 

strukturi radnog vremena 

odgojitelja) 

Ostalo - Praćenje tečajeva, pedavanja, edukacija prema 

osobnom interesu 

- Rad na stručnoj literatuti 

- Društvena sredina, vrtić/ 

prema strukturi radnog 

vremena odgojitelja) 

- Odgojitelji/ tijekom godine 

(prema strukturi radnog 

vremena odgojitelja) 
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6.   SURADNJA S RODITELJIMA 

 
Kurikulum suvremenog predškolskog odgoja i obrazovanja podrazumijeva aktivno sudjelovanje roditelja u životu i radu vrtića. Cilj 

dvosmjernog odnosa roditelja i radnika vrtića je razvijanje partnerske suradnje u duhu jačanja roditeljske kompetencije i razvoja 

svijesti o potrebama, interesima, pravima i odgovornostima djeteta i svih odraslih koji su u interakciji s njim te suodgovornosti u 

odgajanju, rastu i razvoju djeteta. Suradnička interakcija odgajatelja i roditelja pomaže djeci da razviju pozitivnu sliku o sebi i potiče ih 

na suradnju s drugima. Važno je da postoji dobra suradnja roditelja i odgajatelja, a osim toga da postoji i povjerenje, tolerancija, 

objektivnost i spremnost za uvažavanje osobnih i profesionalnih kompetencija, sve s ciljem dobrobiti djeteta. 

 Bitne zadaće:  

- ostvariti partnerski odnos s roditeljima,  

- pružiti potporu, pobuditi povjerenje roditelja u ustanovu, - obogatiti kvalitetu komunikacije na relaciji Vrtić-obitelj,  

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

- povećanje stručnih kompetencija odgojitelja u području rada s roditeljima  

- poticati roditelje na sudjelovanje u aktivnostima u Vrtiću, 

- stvoriti nove mogućnosti aktivnog uključivanja roditelja u odgojno-obrazovni proces,  

- promicati duh i načela odgoja za demokraciju, građansko društvo, a posebno prava djeteta. 

 

Bitne zadaće Sadržaji rada Nositelj zadataka Vrijeme realizacije 

Individualni razgovori i konzultacije - inicijalni intervju s roditeljima 

prilikom upisa djeteta u vrtić 

- pomoć pri adaptaciji djeteta u vrtić 

- suradnja prilikom rješavanja 

problema 

- dogovori prilikom planiranja 

aktivnosti boravka roditelja u 

ravnatelj 

odgojitelj 

Tijekom godine 
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skupini 

 

Druženja djece, roditelja, odgojitelja - druženja u odgojnoj skupini 

- druženja pri ostvarivanju praktičkih 

- aktivnosti 

-  druženja povodom svečanosti, 

putem radionica, 

- Dani otvorenih vrata vrtića 

- Kuća “Djeda Mraza” 

odgojitelj Dva puta godišnje 

 

Informiranje roditelja - o primjeni SZP programa  i  

pravilnikom o kućnom redu i 

poštivanje njegovih uputa i 

protokola 

- pisane obavijesti za roditelje 

- aktualni dogovori 

- roditeljski sastanci 

ravnatelj 

odgojitelj 

 

tijekom godine 

 

Posjeti - prema projektu 

- roditeljskom domu 

- prijateljima iz vrtića 

- - radnom mjestu roditelja 

odgojitelj tijekom godine 

Izleti svečanosti, zajednička druženja 

svih roditelja 

- prosinačke svečanosti Kuća Djeda 

Mraza 

- završni izlet 

 ravnatelj 

 odgojitelj 

prosinac 2017. 

 

 

svibanj 2018. 

 

 

Educiranje roditelja  - „Priprema za školu“ 

- Logopedsko savjetovalište 

- prema potrebama skupina 

 

Psiholog  

Ravnatelj 

logoped 

odgojitelj 

Svibanj 2018. 

siječanj 2018. 

Radionice za roditelje 

 

 

- Kuća Djeda Mraza 

 

odgojitelj 

 

prosinac 2017. 
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Roditeljski sastanci - upoznavanje sa SZP , s odgojno 

obrazovnim radom ustanove i 

njezinim ustrojstvom , kučni red, 

projekti, problematika ustanove 

- zavšna svečanost, izlet, djeca pred 

polazak u školu 

 -ravnatelj 

- odgojitelj 

- stručni suradnici 

- psiholog 

- učiteljica  

Rujan i studeni 

2017., veljača I 

svibanj 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

 
 

Subjekti I čimbenici Sadržaji rada Nositelj zadatak Vrijeme izvršenja 

- Kazalište - predstave u dvorani 

- odlazak u INK Pula 

 

- ravnatelj 

- odgojitelj 

 

- tijekom 

godine 

- Društvo Naša djeca - - uključivanje u sve manifestacije primjerene 

djeci predškolskog uzrasta 

- ravnatelj  

- odgojitelj 

- tijekom 

godine 

- Zdravstvena ustanova - posjet stomatologa 

- posjet ortopeda 

- posjet liječnika 

- rad na unapređenju i očuvanju zdravlja djece 

- - vršenje antopometrijskih mjerenja 

- odgojitelj 

- patronažna 

sestra 

- tijekom 

godine 

- Osnovna škola - posjet knjižnici 

- posjet prvašićima 

- sudjelovanje u raznim zajedničkim projektima, 

manifestacijama, radionicama 

- ostvarivanje zajedničkih aktivnosti 

 

- odgojitelji 

- ravnatelj 

- tijekom 

godine 
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- Mediji - prezentirati rad vrtića u različitim aktivnostima 

- izložbe 

- različite humanitarne akcije 

- ravnatelj  

- odgojitelj 

- tijekom 

godine 

- Vanjski stručni 

suradnici 

- Ordinacije obiteljske medicine 

- Centar za socijalnu skrb 

- MUP-Pula 

- Udruge I društva u Općini Marčana 

- Suradnja za ostvarivanje kraćih programa 

“Pčelice” 

-  -  

- Općina Marčana - financiranje planiranih programa I investicija 

- Zagovarati pravovremenost u rješavanju 

iskazanih poteškoća aktivnostima, promociji 

(Dječji tjedan, prosinačke svečanosti, Dan 

Općine.,,) 

- Prezentacija zbirke odgajateljskih mentalnih 

mapa kroz aktivnosti  odgojno-obrazovnog rada 
- dogovori o planu investicijskog održavanja 

objekata 

- pravni savjeti vezani uz redovito polsovanje I akte 

- rad na zajedničkim projektima, rekonstrukcije 

- suradnja prilikom ostvarivanja radova, obnove.. 
 

- ravnatelj 

- odgojitelji 

- tijekom 

godine 

- Zavod za javno 

zdravstvo 

- nastavak realizacije implementacije HACCP 

sustava 

- suradnja prilikom ostvarivanja sanitarnog 

nadzora 

- konzultacije vezane uz kvalitetu prehrane, 

provođenje higijene u vrtiću I mjera prevencije 

- poduzimanje mjere deratizacije I dezinsekcije 

- ravnatelj - tijekom 

godine 
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- Istarska županija - Zavičajna nastava - Odgojitelji 

područnog 

odjeljenja 

Rakalj 

- ravnatelj 

- Tijekom 

godine 

- Ostale institucije -  prema potrebama aktivnosti i sadržaja, a u cilju 

unapređivanja kvalitete života i rada djece i 

djelatnika u ustanovi 

- ravnatelj 

- odgojitelji 

- tijekom 

godine 

 

 

 

8 .  PLAN  RADA UPRAVNOG VIJEĆA  

 

Vrijeme 

izvršenja 

Dnevni red 

Rujan 2017. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa Ustanove za 2017./2018. 

Razmatranje i prihvaćanje Kurikuluma vrtića za 2017./2018. 

Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg izvješća za 2016./2017. godinu. 

Rebalans Financijskog plana i programa vrtića za 2017. – II izmjene 

Izvješće o aktivnostima vrtića i problematika istog 

 

Prosinac 

2017. 

Izmjene i dopune akata Dječjeg vrtića „Vrtuljak Marčana“, prema Zakonu o 

predškolskom odgoju i naobrazbi. 

Razmatranje i prihvaćanje financijskog plana i programa Dječjeg vrtića „Vrtuljak 

Marčana“  Marčana za 2018. godinu 

Izvješće o aktivnostima vrtića i problematika istog 

 

Veljača 

2018. 

Izmjene i dopune akata Dječjeg vrtića „Vrtuljak Marčana“ prema Zakonu o 

predškolskom odgoju i naobrazbi. 

Razmatranje i prihvaćanje financijskog  izvješća  za razdoblje 01.01.2017.-

31.12.2017. 

Izvješće o aktivnostima vrtića i problematika istog. 
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svibanj 2018.  Izmjene i dopune akata Dječjeg vrtića „Vrtuljak Marčana“ prema Zakonu o 

predškolskom odgoju i naobrazbi.  

Izvješće o aktivnostima vrtića i problematika istog. 

 

 

Napomena: 

 

Upravno vijeće mijenjati će se i nadopunjavati  prema potrebama i problematici ustanove. 

 

 

 

 

3. VREDNOVANJE PROGRAMA 

 
Zbog  kvalitete odgojno – obrazovnog procesa cjelokupan sustav je pokretanje promjena i unapređenje procesa iznutra. Cjelokupan 

proces temeljna je zadaća svih programa i zaposlenika u vrtiću. 

Okruženje, ozračje, vođenje, odnosi, komunikacija, uvjerenja, vrijednosti, ponašanja, sadržaji koji se djeci nude, pristupi djeci i 

radu i sl. predstavljaju područja o kojima će se zajednički promišljati i diskutirati te evaluirati postignutu razinu kvalitete i mogućnosti 

za njezino unapređivanje.  

Praćenje rada osigurati će se od strane odgojitelja (tim od tri odgojitelja, svaki odgojitelj iz jedne skupine) i ravnatelja vrtića, a 

nadzor prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju odvijati će e po Zakonu i određenim institucijama. 

 Proces ostvarivanja programa biti će posebno bilježen propisanom pedagoškom dokumentacijom, te foto i video zapisima, a za 

svaku pedagošku godinu sačinjavati će se izvješće o realizaciji programa. 
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4.  GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA 

 
Poslovi ravnatelja obrazloženi u točki 36. I 37. Statuta Dječjeg vrtića “Vrtuljak Marčana”. 

 

BITNE ZADAĆE SADRŽAJ RADA ROK IZVRŠENJA 

Programiranje - Izrada Godišnjeg plana i programa vrtića 

- Izrada vrtičkog kurikuluma 

- Izrada godišnjeg plana ravnatelja 

- Vršiti analizu rada i postignuća vrtića 

- Planiranje sjednica Odgajateljskih vijeća 

- Planiranje radnih dogovora, timskih planiranja, 

- Planiranje stručnih usavršavanja u ustanovi i izvan nje 

- Izrada sadržaja i aktivnosti za pojedine akcije i manifestacije 

- Planiranje sjednica Upravnog vijeća u suradnji sa 

predsjednicomU.V. 

- Praćenje povedbe razvojnog programa ustanove 

- Skupljanje dokumentacije o radu vrtića: videozapisi, mentalne 

mape, fotografije, članci 

- Pružanje podrške i pomoć u izradi planova i programa rada 

odgojitelja 

 

. 

Tijekom pedagoške godine 

 

 

 

 

Poslovi organiziranja rada - provesti  upise u  programe rada 

- oragnizacija rada u novoj pedagoškoj godini 

- briga o odgovornom odnosu radnika prema imovini 

- koordinirati rad svih skupina i radnika 

- boraviti u područnom odjeljenju svakodnevno zbog potreba 

prijevoza ručka 

- boraviti u područnom odjeljenju prema potrebi 

- iniciranje inovacija i rad na unapređenju odgojno-obrazovnog 

rada 

 

 Tijekom pedagoške godine 

Savjetodavni rad - Sa svim radnicima vrtića u cilju pozitivne međusobne 

komunikacije i razvoja vrtića 

tijekom  pedagoške godine 
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-  Savjetovanje i suradnja sa vanjskim stručnjacima i 

ustanovama 

- Suradnja i savjetovanje sa roditeljima 

Administrativno-upravni 

poslovi 

- sklapanje ugovora o radu na određeno i neodređeno radno 

vrijeme  

- sklapanje ugovora o pružanju usluga vrtića s roditeljima 

-  sklapanje ugovora s dobavljačima  

- izrada plana korištenja godišnjih odmora  

-  izdavanje rješenja o korištenju godišnjeg odmora 

-  izdavanje rješenja o ostalim primanjima (pomoći, jubilarne 

nagrade)  

-  praćenje primjene zakona i podzakonskih akata i stručno 

usavršavanje iz te tematike  

- vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika 

-  donositi odluke iz djelokruga rada 

Tijekom pedagoške godine 

Financijsko-računovodstveni 

poslovi 

- izrada prijedloga Financijskog plana 

- dostava računa u knjigovodstvo i odobravanje isplata  

-  ispunjavanje izjave te upitnika o fiskalnoj odgovornosti 

 Tijekom pedagoške  godine 

 

Suradnja - ostvarivanje i unapređivanje suradnje sa roditeljima 

-  sudjelovanje na roditeljskim sastancima  

- suradnja sa Osnivačem 

-  Suradnja s Upravnim vijećem: dogovarati dnevni red - 

pripremati materijale za sjednice - podnositi obrazloženja, 

izvješća, sudjelovati u radu - provoditi odluke –  

-  s Uredom državne uprave i županijskim odjelom za školstvo 

- s nadležnim inspekcijskim službama 

-  s javnim ustanovama, poduzećima i udrugama u mjestu  

-  sa školama i vrtićima  

- s MZOS 

- s AZOO 

 

Zastupanje i predstavljanje 

ustanove: 

- zastupanje prema pozivima i potrebi 

- zastupanje u javnim medijima  

-  prezentiranje ustanove, seminarima, smotrama, priredbama 

Tijekom pedagoške godine 
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-  prezentacija javnosti rada na internetskoj stranici vrtića  

-  priprema vrtićkog časopisa o korištenju mentalnih mapa u 

radu odgojitelja u odgojno-obrazovnom radu 

 

Stručno usavršavanje - izraditi program stručnog usavršavanja u suradnji s 

ustanovama u okruženju 

-  brinuti se o ostvarivanju plana stručnog usavršavanja  

- sudjelovati u radu zajedničkih stručnih timova  

-  sudjelovati u radionicama , predavanjima, seminarima 

-  organizirati predavanja, radionice i seminare u vrtiću 

o Usavršavanje u ustanovi: 

- prisustvovati svim radionicama u organizaciji našeg vrtića i 

svim obveznim predavanjima za odgajatelje  

- organizirati i voditi sjednice Odgojiteljskog vijeća  

Izvan ustanove :  

- usavršavanje prema katalogu AZOO, MZOS, Politehnike 

Pula, „Korak po korak“, ECDL i ostalima… 

Tijekom pedagoške godine 

 

 

                                                                                                                                                                                               Ravnatelj 

 

                                                                                                                                                                                      Klara Lukašić Buić 
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