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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, projektima, 

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 prve 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 te program ranog učenja engleskog 

jezika.  

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

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

 U tablici br. 1 prikazane su skupine sa brojem djece i odgojiteljica, na dan 01.09.2018..godine. 

 

Tablica br.1- Skupine, broj djece i odgojiteljice 

Sjedište Skupina Broj djece Odgojiteljice 

1. Marčana, 

Marčana 15 

1. Leptirići – dob djece 1-3 

godina 

 

17 

 

 

Patricija Pliško 

Milena Banović 

Adrijana Radolović 
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2. Bubamare- dob djece od 

3-7 godina 

 

 

 

26 

Rajko 

Patricija Pliško 

 

Sandra Križanić 

Mirjana Radolović 

 

2. Rakalj, M. 

Percan bb 

3. Pčelice- dob djece od 3-7 

godine 

17 Sabina Travičić 

Jelena Ramić 

ukupno 3 60 7 

 

Od ukupno broja djece, 3-oje djece upisano  je 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).  
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.   

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 

 

Objakat Radno vrijeme Napomena 

Marčana 06.15-16.15 Za potrebe djece čija su oba 

roditelja zaposlena u vrtiću se 

organizira dežurstvo od 16.15-

16-30 sati 

Rakalj 06.30-16.30 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 
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Upravno vijeće - Članovi Upravnog vijeća ove će godine nastaviti raditi u istom sastavu: 

 

Diego Biljuh- predsjednik-predstavnik osnivača 

Zlatko Cetina- član- predstavnik osnivača 

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 prostor, 

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

Kuhinja je u sklopu OŠ Marčana, u kojoj se pripremaju obroci  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  
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- 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. 

3.  Utjecati na podizanje kvalitete radnih uvjeta odgojitelja i ostalih zaposlenika ustanove. U dogovoru s osnivačem stvarati 

materijalne uvjete za financiranje odgojitelja pripravnika te uvođenje trećeg odgojitelja u skupinu. 

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 -    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 navlaka 
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- nabava spužva za krevete 

- upotpuniti kinetički pjesak za istraživački centar 

- osnivati centar za istraživanje riba, svjetleći stol 

- nabaviti novu radnu odjeću i obuću za zaposlenike vrtića 

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

- nabava ormara za prostor dnevnog boravka 

- nabava ormarića za formiranje centara 

- u dogovoru sa osnivačem pregraditi hodnik u garderobnom prostoru te ga 

upotpuniti policama i vratima 

- farbanje postojećih zidova te servisa aparata i vodoinstalaterskih popravaka 

- servis klima uređaja,  

- čišćenje i servis nape 

 

Rakalj - nabava sitnog inventara za potrebe kuhinje i SDB 

- 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 

- popravak i servis vodoinstalacijskih aparata 

- servis klima uređaja 

- nabava kinetičkog pijeska te posude za njega 

 

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 sredstva za sitan inventar , servise aparata po potrebi kuhinje i SDB 

- nabava ormara i stolica za kancelariju ravnatelja 
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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. Revizija HACCP sustava te 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 Vrtiću, 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 Vrtiću 

(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 

ZZJZIŽ 

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, revizija. 

 

 

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 

 

 

 

 



 14 

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 

- Rad na projektima 

- 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 engleskog jezika 

-  po kraćem programu Odgojiteljica: 

Milena Banović-

engleski jezik 

Od listopada 2018. do 

svibnja 2019. 

-  Intenzivirati suradnju s 

roditeljima i osmišljavanje 

različite oblike komunikacije 

-  roditeljski sastanak, radionice, razni 

upitnici, individualni razgovori, ankete, 

-  Dani otvorenih vrata vrtića-3 dana 

- Kuća “Djeda Mraza” 

Odgojitelji 

ravnatelj 

Tijekom pedagoške 

godine 
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- Daj cok ne budi cok 

- Važnost prehrane ribe od najranije dobi 

- 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 

- Zajednica učenja  - radionice Odgojitelji 4xtijekom 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 2018. do 

svibnja 2019. 

 

 

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  

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 
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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 i obrazovanja, 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 

 

- Godišnji plan i program rada, godišnja izvješća 

vrtića, Kurikulum vrtića 

- Sigurnosno zaštitini i preventivni program 

- problemetika ustanove 

- aktualne informacije 

- zajednički dogovori 

- razmjena iskustva i materijala 

 

ravnatelj, 

odgojitelj, 

tehničko osoblje 

Rujan 2018. 

 - Organizacija aktivnosti vezanih uz prosinačke 

svečanosti, valorizacija aktivnosti, projekata, 

prijenos spoznaja sa stručnih skupova 

Ravnatelj 

odgojiteljice 

studeni 2018. 

 - Aktivnosti vezeane uz organizaciju drugog 

tromjesečja, planirane aktivnosti, prijedlog 

organizacije sa novim sadržajima, prijenos 

spoznaja sa stručnih skupova,  

Ravnatelj 

odgojiteljice 

siječanj  2019. 

 

 - Aktivnosti vezane za organizaciju trečeg 

tromjesečja 

- Prijenos spoznaja sa skupova 

Ravnatelj 

odgojiteljice 

travanj2019. 

 - 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 

lipanj 2019. 

 

 

Napomena: 

-  u posebnim slučajevima, na prijedlog ravnatelja i odgojiteljica, moguće je sazvati dodatne sjednice odgajateljskog vijeća 

 



 18 

5.2. Odgojiteljice- stručna usavršavanja 

 

Oblici sadržaji Nositelj/vrijeme 

Interni stručni aktivi- radionice 

 

 

- Promatranje, pračenje i  dokumentiranje djece 

rane dobi 

- Pedagoška dokumentacija 

 

- pedagog i psiholog 

- 4x godišnje 

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 

skupini 

ravnatelj 

odgojitelj 

Tijekom godine 
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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” 

- Završna svečanost 

odgojitelj tri 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 2018. 

 

 

Lipanj 2019. 

 

 

Educiranje roditelja  - „Priprema za školu“ 

- prema potrebama skupina 

 

Psiholog  

Ravnatelj 

odgojitelj 

Svibanj 2019. 

siječanj 2019. 

Radionice za roditelje 

 

 

- Kuća Djeda Mraza 

 

odgojitelj 

 

prosinac 2018. 

 

Roditeljski sastanci - upoznavanje sa SZP , s odgojno  -ravnatelj Rujan i prosinac 
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obrazovnim radom ustanove i 

njezinim ustrojstvom , kučni red, 

projekti, problematika ustanove 

- zavšna svečanost, izlet, djeca pred 

polazak u školu 

- odgojitelj 

- stručni suradnici 

- psiholog 

- učiteljica  

2018., veljača i 

lipanj 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 22 

- 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” 

- ravnatelj  

- odgojitelji 

- tijekom 

godine 

- Općina Marčana - financiranje planiranih programaiI investicija 

- Zagovarati pravovremenost u rješavanju 

iskazanih poteškoća aktivnostima, promociji 

(Dani otvorenijh vrata, prosinačke svečanosti, 

prezentacija rada 

- Prezentacija zbirke odgajateljskih mentalnih 

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

objekata 

- pravni savjeti vezani uz redovito poslovanje i akte 

- rad na zajedničkim projektima, rekonstrukcije 

- suradnja prilikom ostvarivanja radova, obnove.. 

 

- ravnatelj 

 

- 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  

- Ravnatelj 

- odgojitelji 

- 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 2018. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa Ustanove za 2018./2019. 

Razmatranje i prihvaćanje Kurikuluma vrtića za 2018./2019. 

Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg izvješća za 2017./2018. godinu. 

Rebalans Financijskog plana i programa vrtića za 2018.  

Izvješće o aktivnostima vrtića i problematika istog 

 

Prosinac 

2018. 

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 01.01.2018.-

31.12.2018. 

Konstituiranje sjednice Upravnog vijeća vrtića  

Izvješće o aktivnostima vrtića i problematika istog. 
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lipanj 2019.  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 
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5. SIGURNOSNO ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM I PROTOKOLI O POSTUPANJU U 

MOGUĆIM RIZIČNIM SITUACIJAMA 

 

Uvod           

 

Sukladno Konvenciji Un-a o pravima djeteta, Nacionalnom programu odgoja i obrazovanja za ljudska prava te Obiteljskom 

zakonu  u više se navrata posebno istiće zaštita i sigurnost djeteta u različitim uvjetima življenja.  Stručni djelatnici u predškolskoj 

ustanovi dužni su brinuti da u organiziranju života i rada u grupi djece osiguraju uvjete za pun razvoj aktualnih i potencijalnih funkcija 

i sposobnosti djece, zadovoljavajući pri tom faktor sigurnosti kao jednu od osnovnih potreba svakog djeteta. U tom kontekstu sigurnost 

djece u predškolskoj ustanovi postaje polazište u ostvarivanju radnih zadaća svih zaposlenika a posebno stručnih djelatnika u 

neposrednom radu s djecom. Vrtić treba osigurati uvjete u kojima će se svako dijete, ali i odgojitelj koji je za njega odgovoran, osjećati 

sigurno i zaštićeno. 

Navedeni uvjeti razvoja djeteta, suvremen način življenja djece, te sve različitije situacije na koje nailazimo u radu i bilježimo 

kao faktore moguće ugroženosti djece, pridonose nužnosti jačanja mjera sigurnosti u svakoj odgojnoj skupini, u objektu i izvan njega.   

 

Prema naputku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje od 11. 

svibnja 2007. sigurnosno žaštitni i preventivni programi te protokoli o postupanju u mogućim rizičnim situacijama postaju sastavni dio 

Godišnjeg plana i programa rada svake ustanove. 

 

5.1. Cilj programa 

 

- osigurati maksimalnu sigurnost djece tijekom boravka u predškolskoj ustanovi, 

- razmotriti i ukloniti moguće izvore opasnosti, 
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- osigurati potpuno razumijevanje razina djelovanja i odgovornosti svakog pojedinog zaposlenika 

 

Okosnicu ovog programa čine četiri aspekta sigurnosti i mjera zaštite u Predškolskoj ustanovi Vrtuljak Marčana: 

 

1. Fizičke mjere zaštite – sigurnost okruženja:  

• unapređenje materijalnih uvjeta unutarnjeg i vanjskog prostora,  

• unapređenje organizacijskih uvjeta,  

• optimalno korištenje svih ljudskih resursa s ciljem povećanja sigurnosti okruženja.  

2. Mjere za očuvanje i unapređenje djetetovog zdravlja:  

• sanitarno-higijenske i protuepidemijske mjere,  

• unapređivanje prehrane, 

 • edukacija o prevenciji bolesti i pružanju prve pomoći.  

3. Sigurnost ozračja – psihosocijalne mjere zaštite 

• primjerena komunikacija i interakcija odgojitelja s djecom,  

• primjerena komunikacija svih djelatnika ustanove,  

• podržavajući postupci i poruke odgojitelja,  

• uključivanje djece u donošenje grupnih, pozitivnih pravila. 

4. Aktivnosti samozaštite i samoočuvanja djeteta: 

• razvoj pozitivne afirmacije,  

• razvoj emocionalne inteligencije,  

• razvoj socijalne kompetencije,  

• razvoj komunikacijskih vještina,  
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• prevencija rizičnog ponašanja,  

• dječji projekti usmjereni na samozaštitu i samopomoć. 

 

5.2. Zadaće programa 

 

Utvrditi redovne mjere sigurnosti u ustanovi: 

 

1. Radno vrijeme vrtića  (vidljivo izloženi na ulaznim vratima)  

2.  Trajanje programa i najdulji mogući boravak djeteta u vrtiću po programima. 

3.  Nadzor kretanja osoba u objektima i oko objekata vrtića. 

4.  Prava i obveze roditelja (dovođenje i odvođenje djece, zdravlje djece, ispričnice i liječničke potvrde, higijena djece, obveze 

prema vrtiću...). 

5.  Prava i obveze stručnih djelatnika i ostalih zaposlenika u vrtiću . 

6.  Mjere kod prijevoza djece za potrebe programa i procesa. 

7.  Mjere koje se poduzimaju u cilju upoznavanja sa SZP programom. 

8.  Mjere sigurnosti u prehrani (ispravnost namirnica, priprema i serviranje hrane, očuvanje zdravstvenog integriteta djece...). 

9. Mjere sigurnosti boravka u unutarnjem i na vanjskom prostoru vrtića . 

10. Mjere kojima se promovira samozaštita djece. 

 

 

5.3. Izraditi protokole postupanja u rizičnim situacijama u dječjem vrtiću 

 

1.  Protokol o preuzimanju i predaji djeteta roditelju (pismene izjave: prava i dužnosti roditelja i odgojitelja, postupci i metode 
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djelovanja kad roditelj ne dođe po dijete nakon radnog vremena vrtića, koga i kad obavijestiti, važni brojevi telefona). 

      2.  Protokol o postupanju prema roditelju čije psihofozičko stanje ugrožava sigurnost djeteta (alkohol, PTSP, iznenadni znaci 

bolesti roditelja...). 

1. Protokol o postupanju kod razvedenih roditelja i roditelja u brakorazvodnoj parnici. 

2. Protokol u slučaju bijega djeteta iz vrića . 

3. Protokol o postupanju kod ozljeda, bolesti i pružanja prve pomoći. 

4. Protokol o postupanju u slučaju nasilja nad djetetom (zanemarivanja, zlostavljanja, nemara, grubosti...). 

5. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među odraslim osobama u vrtiću. 

6. Protokol o postupanju prema djetetu izvan kontrole emocija i ponašanja. 

7. Protokol prilikom ostvarivanja izleta i posjeta. 

8. Protokol o postupanju u izvanrednim situacijama. 

 

Provoditelji programa:  

- svi zaposlenici ustanove prema radnim zadaćama i drugim obvezama definiranim ovim programom, Pravilnikom o unutarnjem 

ustojstvu, Pravilnikom o kućnom redu . 
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6. Mjere sigurnosti u ustanovi  

5.4. Radno vrijeme vrtića: 

 

- Od 6.150 do 16.15 vrijedi za  matični vrtić Marčana dok u područnom odjeljenju radno vrijeme je od 06.30 do 16.30, dežurstvo 

u matičnom vrtiću od 16.15-16.30sati  

( po potrebi). 

 Ulazak i izlazak iz vrtića – dovođenje i odvođenje djece:  

- Dolazak djece u vrtić ostvaruje se od 6.15 do najkasnije 08.30 sati, a odlazak je moguć nakon 14.30 sati. Za iznimne situacije 

ulaz i izlaz moguć je jedino uz prethodnu najavu odgojitelju. 

- Dovesti i odvesti dijete iz vrtića smije isključivo punoljetna osoba koju je roditelj ovlastio. 

- Vrata vrtića zaključavaju se od 09.00 sati do 14.30 sati i za to je odgovoran odgojitelj u  smjeni. 

- Svi zaposlenici, roditelji i posjetitelji dužni su u vremenu od 09.00 do 14.30 nakon ulaza ili izlaza iz vrtića zatvarati odnosno 

zaključavati vrata. 

- Dijete u vrtić dolazi najranije u 6.15 i nikako prije tog vremena te odlazi najkasnije do 16.30 i ne poslije tog vremena. Dijete u 

vrtić imaju pravo primiti isključivo odgojitelji. Zabranjeno je ostaviti dijete drugim osobama u vrtiću. U takvim situacijama 

djelatnici su dužni odmah obavijestiti ravnatelja te će se postupiti prema protokolu o preuzimanju i predaji djeteta. 

 

5.5. Trajanje programa i boravak djeteta u vrtiću 

 

- U vrtiću se ostvaruje redovni 10-satni program (prema Odluci Općine Marčana) u navedenom radnom vremenu i ne nakon 

16.30 sati. 

- Kraći program ostvarivati će se se u vrtiću u Marčani ili u Raklju prema planu i programu ustanove 



 33 

 

5.6. Nadzor kretanja osoba u objektu i oko objekta 

 
- Svi zaposlenici koji tijekom ili nakon radnog vremena vrtića uoče kretanje nepoznatih ili sumnjivih osoba dužni su to čim prije 

prijaviti ravnatelju, te imaju pravo od tih osoba zatražiti identifikaciju. Ukoliko je ravnatelj odsutan, odnosno u područnom 

vrtiću voditelj objekta odsutan, pozivaju policiju. 

 

- o prisutnosti nepoznatih i sumnjivih osoba u objektima ili oko njih evidenciju vode odgojitelji u smjeni 

 

5.7. Prava i obveze roditelja 

 
- Roditelj je dužan dovoditi dijete u vrtić zdravo! Prilikom popunjavanja dokumentacije za upis djeteta u vrtić (Podaci o djetetu – 

obrazac RTT-2) roditelj je dužan prikazati istinite podatke o procijepljenosti, kroničnim bolestima kod djeteta ili u obitelji, 

alergijama te zdravstvenom statusu djeteta.  

- Kod alergija i bolesti roditelj je dužan prilikom inicijalnog individualnog razgovora dostaviti svu relevantnu liječničku 

dokumentaciju o bolesti odn. listu namirnica koje dijete smije odnosno ne smije jesti. Kopiju potvrde o alergijskim reakcijama 

na namirnice odgojitelj dostavlja kuharici minimalno 5 dana prije početka pedagoške godine. 

- Prvog dana boravka djeteta u vrtiću roditelj je dužan dostaviti odgojitelju potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu ne 

stariju od 7 dana. 

- Odgojitelj je dužan zatražiti  od roditelja i izvršiti uvid u svu liječničku dokumentaciju te je pohranjuje u individualni dosje 

djeteta. (Potvrdu o sistematskom pregledu, ispričnice nakon bolesti...) 

- U slučaju bolesti ili ne dolaska djeteta u vrtić roditelj je dužan najkasnije do 9.00 sati istoga dana obavijestiti odgojitelje o 

razlogu izostanka. Razlog izostanka odgojitelji bilježe u pedagoškoj dokumentaciji.  
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- Roditelj i odgojitelji dužni su voditi brigu o higijeni djeteta. Roditelj je dužan dovoditi dijete u vrtić čisto i brinuti o dostatnosti 

robice u rezervi te čistoći ruksaka djeteta. Svaka odstupanja odgojitelji prijavljuju ravnatelju, odnosno voditelju objekta. 

Odgojitelj u individualnom dosjeu djeteta vodi bilješku o eventualnim primjedbama u odnosu na roditelja, a ravnatelj o 

primjedbama u odnosu na odgojitelje i vrtić. Prema procjeni ravnatelj poziva (roditelja, odgojitelja, zaposlenika) na razgovor te 

ukoliko procjene potrebnim poduzimaju daljnje mjere.  

- Prilikom upisa roditelj je dužan dostaviti vrtiću točne podatke o djetetu kao i ostale zatražene informacije te pravovremeno 

obavještavati odgojitelje o svakoj promjeni u životu djeteta (adresa, brojevi telefona, bolesti u obitelji, razvrgnuće braka, 

proširenje obitelji, smrt članova obitelji, neočekivane reakcije djeteta...) koje odgojitelj evidentira u pedagoškoj dokumentaciji i 

dosjeu djeteta 

- U slučajevima kada odgojitelj ili roditelj kod dolaska ili odlaska djeteta zapaze neku povredu  na djetetu dužni su pitati što se 

dogodilo. Informaciju/događaj odgojitelj bilježi u pedagoškoj dokumentaciji i dosjeu djeteta. U slučajevima sumnje na 

zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta obvezni su obratiti ravnatelju koji  zajedno sa odgajateljima sastavljaju zapisnik, 

provjerava se  točnost podataka te po procjeni se obavještavaju nadležne službe. 

- Roditelji su dužni pratiti pisane obavijesti na oglasnoj ploči za roditelje, osigurati djeci dostatnu rezervnu odjeću i obuću i 

druga sredstva prema uputama odgojitelja i ustanove, poštivati mjere i protokole ovog programa  
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5.8. Prava i obveze stručnih djelatnika i ostalih zaposlenika u vrtiću 

 

- regulirani su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i  Pravilnikom o kućnom redu.  

 

5.9. Mjere kod prijevoza djece za potrebe programa ili procesa bilo koji oblik prijevoza djece 

zahtijeva prethodnu suglasnost roditelja i  ravnatelja 

 

a) sredstvima javnog prijevoza 

 

- prilikom prijevoza djece ustanova je dužna ovlastiti isključivo ovlašteno prijevozničko poduzeće koje udovoljava Zakonu o 

sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04) i Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca 

(NN 8/06) 

- u prijevozu djece sudjeluju oba odgojitelja iz skupine ili jedan odgojitelj. Isključivo kada se radi o maksimalno 15 djece pratnju 

sačinjava jedan odgojitelj 

- ustanova je dužna minimalno 3 dana unaprijed obavijestiti roditelje o razlogu i potrebi prijevoza djece, prijevozničkom 

poduzeću, destinaciji te približnom vremenu polaska i povratka; roditelj vlastoručnim potpisom potvrđuje svoju suglasnost. U 

slučaju kada roditelj nije suglasan, ustanova se obvezuje osigurati smještaj djeteta u nekoj od preostalih odgojnih skupina 

5.10. Mjere u cilju upoznavanja  sa SZP programom 

 

a) upoznavanje roditelja sa SZP programom 

 

- O svim mjerama i protokolima ovog programa Ustanova / odgajatelj ili ravnatelj  dužan je upoznati svakog novog 

roditelja/skrbnika prilikom upisa djeteta u vrtić, prilikom potpisivanja ugovora- ukoliko je riječ o upisu tijekom pedagoške 

godine. 
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- Navedene mjere i protokoli i njihovo pridržavanje temelj su održavanja ugovornog odnosa ustanove i korisnika, a njihovo 

nepridržavanje osnova je za raskid Ugovora s korisnikom zbog ugrožavanja sigurnosti djeteta te prijavu nadležnim službama. 

- Jedna kopija programa biti će trajno izložena i dostupna roditeljima na oglasnoj ploči za roditelje. 

b) upoznavanje zaposlenika sa SZP programom 

- predstavnici odgojitelja neposredno su uključeni u izradu programa te svojim mišljenjem i sugestijama zajedno s ravnateljem 

oblikuju i po potrebi upotpunjavaju program 

- po završetku izrade programa ravnatelj će sazvati: odgojiteljsko vijeće te s programom upoznati svo stručno osoblje, sastanak 

tehničkog osoblja i svih ostalih zaposlenika s istim ciljem 

- po jedna kopija programa dostaviti će se svakoj odgojnoj skupini zajedno s pripadajućim obrascima  

- jedna kopija  biti će trajno izložena na panou ustanove 

5.11. Mjere sigurnosti u prehrani 

 

- prehrana djece u vrtiću treba biti raznolika, u skladu sa pravilima i normama prehrambenog standarda za planiranje prehrane u 

dječjim vrtićima kojima su utvrđene preporučene dnevne količine energije (kalorijske vrijednosti) i prehrambenih tvari za djecu 

od 12 mjeseci do polaska u školu – pridržavajući se uputa ZZJZ- Pula 

- ustanova će, u skladu sa svojim mogućnostima, omogućiti djeci koja zbog bolesti ili drugih zdravstvenih razloga ne mogu 

konzumirati pojedine prehrambene tvari odnosno industrijske proizvode, meso, voće i povrće koje u svom sastavu sadrže tvari 

ili supstance kontraindicirane zdravlju djeteta, konzumiranje odgovarajuće hrane u skladu s nalazom ili preporukom ovlaštene 

zdravstvene ustanove 

- ako ustanova ne može omogućiti i ponuditi djetetu prehranu u skladu s prethodnim nastojati će postići dogovor s 

roditeljem/skrbnikom o načinu pružanja adekvatne prehrane  
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- hrana mora zadovoljavati uvjete propisane za zdravstvenu ispravnost namirnica, te se u vrtić može unositi samo industrijski 

pripravljena i pakirana hrana, odnosno hrana s odgovarajućim i važećim certifikatom proizvođača  

- zaposlenici ustanove koji u svom radu dolaze u neposredan dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe moraju ispunjavati 

uvjete prema propisima o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru, te obavljati periodično zdravstvene i druge 

zakonom propisane sanitarno-higijenske preglede 

- pristup kuhinji dozvoljen je isključivo osoblju kuhinje i servirkama (poštivajući propise higijenske ispravnosti  i odgovarajućoj 

radnoj odjeći i obući u kuhinji). Ostalim radnicima i osobama strogo je zabranjen prolaz i zadržavanje u prostorijama kuhinje 

- radnici koji obavljaju poslove pripreme i distribucije hrane, te održavanja higijene pribora i prostora kuhinje, kao i svi ostali 

koji dolaze u kontakt s pripremljenim obrocima, moraju voditi računa o osobnoj higijeni i higijeni prostora i provoditi potrebne 

mjere po preporuci ovlaštene ustanove (ZZJZ). 

 

5.12. Mjere sigurnosti boravka u unutarnjem i na vanjskom prostoru vrtića  

 

- primarna mjera sigurnosti na unutarnjem i na vanjskom prostoru podrazumijeva kontrolu kretanja djece i ponuđenih materijala 

i usklađivanje praćenja kada djeca koriste zajedničke prostore 

- istovremeno podrazumijevaju mjere nadzora kretanja osoba u i oko objekta te mjere kod ulaska i izlaska iz vrtića 

 

a) unutarnji prostor 

 

- odgojitelj je dužan ostvarivati svakodnevni uvid u razbijene, oštećene i pokidane stvari ili namještaj te ih ukoliko je moguće 

sanirati ili uklanjati ili zabilježiti u bilježnicu intervencija koja se nalazi kod odgajatelja. Kod uklonjenih stvari koje se ne mogu 

popraviti i postoji realna procjena da su opasne za djecu odgojitelj je dužan voditi pismenu evidenciju koja se dostavlja 

Ravnatelju  
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- svi zaposlenici u ustanovi, a osobito tehničko osoblje dužni su voditi računa o odlaganju kemijskih sredstava i sredstava za 

čišćenje na način da ih ne ostavljaju nadohvat djeci 

- sitni neoblikovani materijal, oštre i špicaste predmete (noževi, škarice, čavlići, čekić, igle, silikonsko ljepilo...) i druge 

materijale za koje se ne posjeduje atest i nisu dio didaktike vrtića odgojitelji smiju koristiti isključivo radeći s djecom 

individualno ili u grupi do maximalno 4 djece. Sav neoblikovani materijal koji se unosi u vrtić mora biti čist. 

- svi djelatnici a posebno spremačice dužni su voditi računa o prozračivanju prostora u kojima djeca borave na način kojim štite 

zdravlje djece 

-  sanitarne prostorije potrebno je čistiti minimalno tri puta dnevno, dolaskom spremačica u smjenu: u 11.00 i 112.00 sati i  u 

vrijeme poslijepodnevnog odmora djece i nakon radnog vremena vrtića. Obaveza spremačica je da prema planu vrše dodatnu 

kontrolu sanitarija i održavaju čistoću u svim sanitarijama. Osobito je važno paziti na skliskost poda nakon čišćenja.  

- mjenjanje kompletne posteljine (plahte, navlake...) ostvaruje se minimalno 1 u dva tjedna. U slučaju potrebe - dječje zarazne 

bolesti, pojava uši i sl. dodatno tijekom tjedna - za cijelu grupu. U slučaju prljave posteljine (mokrenje, stolica, povraćanje, 

krvarenje, pojačani sekret nosa ili usta, te bilo koji drugi uzrok nečistoće), mijenja se dodatno tijekom tjedna kod djeteta kome 

je potrebno. Spremačice su obvezne svakodnevno prilikom pospremanja kreveta piđamu djeteta staviti u njegovu jastučnicu 

(nikako izvan). 

- mijenjanje jastučnice i piđame djeteta ostvaruje se 1x u dva tjedna, te su ih roditelji dužni dostaviti odgojitelju 

- u vrtićkim skupinama dezinfekcija igračaka ostvaruje se jednom mjesečno 

- spremačice su zadužene  za sva pitanja redovnog održavanja čistoće vrtića. Prilikom uočenih odstupanja ravnatelj će postupiti u 

skladu s mjerama i ovlastima. 

 

b) vanjski prostor 

 

- u  vrtiću spremačica prilikom dolaska u jutarnju smjenu od 07.30 sati  dužna je pregledati sav vanjski prostor vrtića te osigurati 

čistoću okoliša,  
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- odgojitelji prilikom odlaska u parkove ili neka druga područja, dužni su pregledati prostore prije nego djeca krenu u aktivnosti 

na tom prostoru 

- uočen lomove dužna je odmah zabilježiti u bilježnicu intervencija. Ukoliko je lom nastao tijekom igre djece, odgojitelj koji prvi 

zamijeti dužan je to evidentirati u navedenu bilježnicu 

- ukoliko bilo tko od djelatnika u okolišu vrtića uoči narkomansku iglu ili špricu te bilo što od sumnjivih predmeta ili materijala 

dužan je o tome odmah obavijestiti ravnatelja koji će odlučiti o daljnjem postupanju i načinu uklanjanja opasnog materijala te 

događaj zabilježiti u posebnu bilježnicu i obavijestiti policajca. Narkomanski pribor uklanja se medicinskim rukavicama u 

posebne začepljene plastike (ne baciti!) 

- odgojitelji su dužni upoznati djecu s potencijalnim opasnostima na vanjskom prostoru i kako na njih adekvatno reagirati 

(narkomanski pribor, razbijeno staklo, odbačene boce i sl., blizina insekata ili opasnih životinja npr. psi lutalice...) 

- kod pronalaska narkomanskog pribora bili gdje na vanjskom prostoru odmah udaljiti djecu, ispitati ih o eventualnom dodiru i 

prijaviti policiji. Po povratku u vrtić slučaj prijaviti ravnatelju. 

- Ukoliko su djeca dirala pribor čim prije moguće oprati ruke sapunom i isprati ih medicinskim alkoholom, pregledati postoje li 

tragovi na koži i provesti razgovor sa svom djecom. Obavijestiti ravnatelja (matični vrtić), područni, voditelja objekta i izdvojiti 

iz grupe djecu koja su bila u dodiru s priborom. Ako do povrede na koži nije došlo odgojitelj je dužan o dodiru obavijestiti 

roditelja po odlasku djeteta iz vrtića, u suprotnom roditelja treba pozvati odmah i uputiti ih u Zavod za javno zdravstvo. Kad 

roditelj nije u mogućnosti doći dijete u Zavod vodi odgojitelj i pratitelj kojeg odredi ravnatelj. Odgojitelj u čijoj se smjeni 

povreda dogodila dužan je dočekati roditelje i prenijeti im informacije o događaju. 

- Prilikom pripreme za izlazak na vanjski prostor odgojitelji su dužni, upozoriti djecu na potrebu za WC-om prije izlaska iz 

vrtića, provjeriti vanjske uvjete, provjeriti jesu li djeca obučena u skladu s vremenskim uvjetima, dogovoriti s djecom pravila 

korištenja i ponašanja na vanjskom prostoru, upozoriti na opasnosti i mjere samozaštite 

- Prilikom izlaska u dvorište ( područno odjeljenje) provjeriti je li zaključan ulaz u dvorište i pratiti eventualna kretanja osoba. 
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- Prilikom boravka djece na vanjskom prostoru odgojitelji su dužni pratiti kretanje djece: osigurati prisutnost barem jednog 

odgojitelja na različitim mjestima za igru u dvorištu (imati na umu mogućnost nadzora nad svom djecom), ponuditi materijale 

koje se može prati i održavati 

- U slučaju potrebe odlaska djeteta na sanitarni čvor potrebno je osigurati mu pratnju odgojitelja ili drugog zaposlenika ili 

starijeg djeteta (prema procjeni) i osigurati nadzor nad drugom djecom. 

- Odgojitelj je dužan biti uz djecu kod korištenja sprava na igralištu za koje procjenjuje da je neophodan nadzor i ponuditi djeci 

sadržaje i aktivnosti koji će ih motivirati za igru. 

- Tijekom zime za boravak na vanjskom prostoru preporuča se nakon 10.30 sati a tijekom ljeta maximalno do 10.30 – 11.00 sati 

uz prikladnu zaštitu djece od vanjskih utjecaja (Prema naputku Ministarstva zdravlja). 

- Prilikom odlaska djece na sportska natjecanja i druge manifestacije gdje je prisutno više skupina djece, uključuju se svi 

odgajatelji. 

 

5.13. Mjere kojima se promovira samozaštita djece 

 

Godišnjm planom i programom ustanove te izvedbenim programima odgojnih skupina odgojitelji su dužni: 

- planirati sadržaje educiranja djece za zaštitu i samozaštitu;  

- upoznati ih s mogućim izvorima opasnosti (raznovrsno smeće – razbijeno staklo, ostaci hrane; narkomanski pribor, opušci 

od cigareta, ljudski ili životinjski izmet, insekti, nepoznate osobe...) 

- upoznati ih s načinima postupanja (ne dirati, pozvati i obavijestiti odgojitelja...) 

- omogućiti djeci da slobodno interpretiraju ugrožavajući situacije i situacije straha i imaju povjerenje u odgojitelja  
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6. Protokoli postupanja u rizičnim situacijama 

 

6.1. Protokol o preuzimanju i predaji djeteta  
 

- Dijete u ustanovu može dovesti ili odvesti isključivo roditelj/staratelj ili punoljetni član obitelji (iznad 18 god.) u vremenu kako 

to predviđa ovaj program. Ovaj uvjet ostvaruje se obveznom pismenom izjavom kojom roditelji, pored svojih ovlasti ovlašćuju 

još četiri osobe te je ispunjavaju i potpisuju na početku pedagoške godine (RTT-1 i RTT-2). Izjava vrijedi jednu pedagošku 

godinu i sastavni je dio dokumentacije o djetetu koju posjeduje odgojitelj u odgojnoj skupini.  

- U slučaju kada roditelj ne poštuje ovaj Program ili izjavu o dovođenju i odvođenju djeteta koju je potpisao, roditelj preuzima 

svu odgovornost za dijete 

- U iznimnom slučaju spriječenosti roditelja ili drugih ovlaštenih osoba, kad će po dijete doći osoba koja nema punomoć, roditelj 

je dužan unaprijed obavijestiti odgojitelje u odgojnoj skupini, navodeći puno ime i prezime osobe. U tom slučaju odgojitelj ima 

pravo zatražiti neki od identifikacijskih dokumenata osobe. Odgojitelj u smjeni dužan je odgojitelju iz suprotne smjene prenijeti 

obavijest o osobi koja će doći po dijete. 

- Roditelj je obvezan predati dijete direktno odgojitelju ili u iznimnom slučaju ravnatelju.  Isto vrijedi i kod preuzimanja djeteta. 

(ne na ulazu, ne na početku ulice i sl.) U suprotnom, odgojitelj je dužan zabilježiti situaciju u pedagošku dokumentaciju te 

obavijestiti ravnatelja koji će pozvati roditelje na razgovor i prema procjeni poduzeti daljnje korake. 

- Roditelj je dužan pridržavati se radnog vremena vrtića. U slučaju kašnjenja roditelja nakon radnog vremena vrtića, roditelj je 

dužan unaprijed (tijekom radnog vremena vrtića) obavijestiti odgojitelje.  Ukoliko roditelj ne obavijesti o kašnjenju odgojitelj 

je dužan ostati s djetetom i čekati 30 minuta te napraviti bilješku u pedagošku dokumentaciju i individualni dosje djeteta te u 

međuvremenu kontaktirati ostale osobe navedene u pismenoj izjavi o dovođenju i preuzimanju djeteta. Nakon tog vremena 

poziva policiju i obavještava ravnatelja koji je dužan sastaviti zapisnik i prema procjeni i dogovoru s ravnateljem obavijestiti 

Centar za socijalnu skrb u Puli. 
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6.2.  Protokol o postupanju prema roditelju čije psihofizičko stanje ugrožava sigurnost djeteta 

- Kada po dijete dođe roditelj za kojeg odgojitelj procjeni da dovodi dijete u ugrožavajuću situaciju (alkoholizam, narkomanija, 

napad PTSP-a, naglo pogoršanje zdravstvenog stanja roditelja) odgojitelj je dužan pozvati drugog roditelja te se dalje postupa u 

skladu s protokolom o preuzimanju i predaji djeteta.  Istovremeno odgojitelj ima pravo zabraniti roditelju ulazak u vrtić i 

odgojnu skupinu, osim u slučaju pogoršanja zdravlja roditelja kada je dužan pozvati pomoć. U tim situacijama odgojitelj 

nesmije napustiti odgojnu skupinu dok ne pozove zamjenu. 

 

6.3. Protokol o postupanju kod razvedenih roditelja i roditelja u brakorazvodnoj parnici 

- Ukoliko pravomoćnim sudskim rješenjem ili rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb postoji formalna zabrana kontakta s 

djetetom, ili postoji utvrđeno činjenično stanje bivšeg ili sadašnjeg zlostavljanja i zanemarivanja djeteta, osobi na koju se 

zabrana odnosi nije  moguće dopustiti dovođenje ili odvođenje djeteta, čak ni u slučaju kada za to postoji suglasnost skrbnika. 

Roditelj je dužan dostaviti vrtiću svu sudsku dokumentaciju koja se odnosi na skrb o djetetu. Dokumentacija se čuva u 

odgojnoj skupini, dostupna je isključivo odgojiteljima odgojne skupine i ravnatelju te se strogo zabranjuje zlouporaba 

podataka.  

- U slučajevima kada je brakorazvodna parnica u tijeku ili je razvrgnuće bračne zajednice stupilo na snagu, roditelj koji je stekao 

skrbništvo dužan je u što kraćem vremenu (1 tjedan) dostaviti odgojiteljima ili pedagogu sudsku presudu ili privremeno 

rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb. Odgojitelj je dužan pridržavati se isključivo donesene pismene dokumentacije. U 

slučaju da jedan od roditelja ne poštuje donesenu odluku, odgojitelj ima pravo i dužan je:  

1. obavijestiti  ravnatelja 

2. zabraniti roditelju ulazak u prostore vrtića i odgojnu skupinu   

3. evidentirati situaciju u pedagoškoj dokumentaciji 
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- Roditelju koji nije dobio skrbništvo nije dopušteno viđanje djeteta unutar ustanove, primanje poklona ili odvođenje djeteta bez 

posebne pismene suglasnosti skrbnika. Ukoliko postoji sudska zabrana, pismena suglasnost skrbnika smatra se nevažećom.   

- svaki pokušaj odgojitelj je dužan evidentirati u formi zapisnika u individualni dosje djeteta i o tome obavijesti ravnatelja. 

 

6.4.  Protokol o postupanju u slučaju bijega djeteta iz vrtića 

 
- svi objekti vrtića zaključavaju se u predviđenom vremenu, a postupa se prema mjerama o ulazu i izlazu iz vrtića – dovođenje i 

odvođenje djece te nadzoru kretanja osoba u objektu i oko njega 

- nakon primijećenog nestanka djeteta potrebno je zadržati smirenost i pozvati prvu najbližu osobu radi sigurnosti ostale djece u 

grupi 

- odmah prijaviti ravnatelju nestanak djeteta koji organizira ekipu za traženje u kojoj je obavezno odgojitelj, te ostali zaposlenici 

kojima se u tom trenutku raspolaže. Istovremeno dogovara smjerove za potragu. 

- najprije se pretražuju svi unutarnji  prostori (sobe, hodnici, skladišta, priručne prostorije) a potom vanjski prostor vrtića, po 

odluci ravnatelja ide se u traženje u zadanim smjerovima 

- bijeg djeteta roditelju prijavljuje ravnatelj ili odgojitelj, te od njih prikuplja moguće podatke za traženje i dogovara eventualan 

poziv policiji ili u krajnjem slučaju medijima 

- po pronalasku djeteta, svi uključeni dužni su napraviti zapisnik o događaju i svojoj ulozi u njemu, objektivno, prema vremenu i 

mjestu i poduzetim radnjama (postupcima) koji se pohranjuje kod ravnatelja 

- zapisnici (kao i događaji) podliježu utvrđivanju eventualnih propusta u sigurnosnom pogledu (sigurnosnim mjerama) i 

odgovornosti uključenih zaposlenika 

- kontakt s nadležnim ustanovama i medijima ostvaruje isključivo ravnatelj (ostali radnici ne daju nikakve informacije bez 

suglasnosti ravnateljice). Medijima se dostavlja isključivo činjenice te traži profesionalnost u informiranju. Zabranjuje se 

fotografiranje i objavljivanje podataka bez suglasnosti roditelja, te osigurava zaštita vrtića, djece i zaposlenika. 
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6.5.  Protokol o postupanju kod ozljeda, bolesti i pružanja prve pomoći 

 

- u ovisnosti o vrsti ozljede, povrede ili bolesti poduzimaju se mjere prema kategorizaciji i opisu 

- o svakoj vrsti promjene u ponašanju i zdravstvenom stanju djeteta (počevši od čvoruga i masnica, ogrebotina, posjekotina, 

krvarenja iz nosa, temperature, osipa, svrbeži, promjene boje kože, itd...) roditelj je dužan obavijestiti odgojitelja prilikom 

dovođenja u vrtić; isto načelo vrijedi i za događaje u vrtiću te kod odvođenja djeteta iz vrtića kad je odgojitelj dužan obavijestiti 

roditelja o pojavama  

- svaku značajniju promjenu u zdravstvenom stanju djeteta (pri dolasku ili odlasku) odgojitelj je dužan zabilježiti u pedagoškoj  

dokumentaciji i individualni dosje djeteta 

- roditelj se prilikom potpisivanja Ugovora obvezuje u vrtić dovoditi zdravo dijete uz liječničku potvrdu, sukladno pravima i 

obvezama roditelja koje sadrži ovaj program 

- bolesno dijete ne smije boraviti u vrtiću. U vrtiću ne smije boraviti ni dijete koje ima povišenu temperaturu, proljev, 

povraćanje, uši u kosi, svrab, akutne zarazne bolesti. 

- odgojitelji ne smiju djeci davati terapiju za koju ne postoji liječnička dokumentacija 

- odgojitelji smiju primiti dijete tek nakon trećeg dana od početka uzimanja terapije i to uz liječničku potvrdu da dijete smije 

pohađati vrtić i zabilježiti to u pedagoškoj dokumentaciji i individualni dosje djeteta te usmeno obavijestiti odgojitelja u 

suprotnoj smjeni 

- o epidemiološkim indikacijama za koje postoje sigurna saznanja(dječje zarazne bolesti, gripa, uši u kosi, crijevne zarazne 

bolesti, kožne zarazne bolesti itd...) te ozljedama nastalim u vrtiću, odgojitelji su dužni obavijestiti pedagoga te voditi bilješke u 

pedagoškoj dokumentaciji i individualnom dosjeu djeteta 

- po povratku djeteta u vrtić roditelji su dužni dostaviti odgojitelju liječničku potvrdu koja se pohranjuje u individualni dosje 

djeteta, a odgojitelji su dužni posjedovati ih prije nego opravdaju izostanak djeteta (dulji od tri dana)zbog bolesti : 
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- odgojitelji su dužni pozvati roditelje u sljedećim situacijama: 

- povišena temperatura - više od 37o C mjereno ispod pazuha 

- povraćanje – 1 ili više puta 

- proljev – 1  ili više proljevaste stolice uzastopno ili pojava krvi u stolici 

- bol koja ne prolazi – traje duže od pola sata (zubić, glava, trbuh, grlo, uho i ostalo) 

- dulja krvarenja iz nosa- dulje od 10 minuta 

- svrbež vlasišta 

- sumnja na neku dječju zaraznu bolest (vodene kozice, šarlah...) ili alergiju 

- ozbiljnije situacije  

- u slučaju temperature kod djeteta, u očekivanju roditelja, odgojitelj smije djetetu dati samo jednu žličicu lupoceta uz prethodnu 

provjeru dokumentacije o djetetu i ni jedan drugi lijek po usmenoj uputi roditelja, te to zabilježiti u pedagoškoj dokumentaciji i 

individualnom dosjeu djeteta 

- prvu pomoć kod manjih povreda pružaju odgojitelji, zadržavajući prisebnost i ne paničariti 

- kad su u pitanju teže ozljede i ozbiljnija stanja: 

- gubitak svijesti 

- febrilne konvulzije 

- epileptični napadaj 

- gušenje stranim tijelom 

- jače krvarenje i veće tjelesne ozljede 

- strano tijelo u uhu, oku, nosu... 

- alergijske reakcije s izraženijim intenzitetom 

- toplinski udar 

Odgojitelj prvenstveno nastoji konstatirati status djeteta i prema potrebi stavlja ga u bočni položaj osim u slučaju ako postoji sumnja o 
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povredi kralježnice, te pruža osnovnu prvu pomoć (podiže dijete, umiruje ga, stavlja komprese...) 

- poziva u pomoć najbližu osobu (to mogu učiniti i druga djeca iz skupine ako je potrebno) koja umiruje i zbrinjava ostalu djecu 

u skupini 

- U matičnom vrtiću: obavještava ravnatelja koji prema procjeni kontaktira prvu pomoć i organizira prijevoz djeteta postupajući 

prema protokolu o prijevozu djece. Dijete u bolnicu prati njegov odgojitelj ili ravnatelj uz svu individualnu dokumentaciju koju 

posjeduje o djetetu. 

- U područoim vrtiću: odgojitelj nakon procjene statusa i poziva za pomoć prema najbližoj osobi (drugi odgojitelj, spremačica, 

susjedi u zgradi), odmah poziva prvu pomoć i dogovara daljnje hitne akcije, poziva  ravnatelja te uzima svu individualnu 

dokumentaciju o djetetu i prati dijete; ustanova preuzima odgovornost za ostalu djecu 

- roditelje o povredama i stanju djeteta obavještava odgojitelj ili ravnatelj 

- kod težih ozljeda i ozbiljnijih stanja odgojitelj je dužan sačekati roditelja i prenijeti mu sve relevantne podatke 

- ravnatelj sačinjava zapisnik u koji upisuje sve pojedinosti koje su prethodile te akcije koje je tko poduzeo te izjava 

odgojiteljice. Zapisnik i izjavu čuva pedagog koji vodi i evidenciju ozljeda  

- u ovakvim situacijama s roditeljima djeteta smiju komunicirati isključivo odgajatelj, i ravnatelj, sa svim ostalim subjektima 

komunicirati smije isključivo ravnatelj 

- u svim objektima vrtića postavljaju se ormarići za prvu pomoć za potrebe djece s popisom sanitetskog materijala. Svi 

zaposlenici u vrtiću moraju biti upoznati s mjestima na kojima se ormarići nalaze. Ormarić popunjavaju odgojitelji po svom 

zapažanju ili na traženje ravnatelja. U ormarić se pohranjuje i torbica prve pomoći za koju se prilikom izleta zadužuje vođa 

puta ili odgojitelj. Za nabavu i opremljenost torbice prve pomoći odgovoran je tajnik. 

- Priručna oprema (toplomjeri, kreme, po jedna kompresa i zavoj te flasteri) nalaze se posebno spremljeni  u svakoj odgojnoj 

skupini.  
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6.6.  Protokol o postupanju u slučaju nasilja nad djetetom (zanemarivanje, zlostavljanje, nemar, grubosti...) 

 

- roditelji i odgojitelji dužni su se pridržavati mjera i protokola o preuzimanju i predaji djeteta te protokola o postupanju kod 

ozljeda 

- o bilo kojoj uočenoj ozljedi ili modrici kod djeteta odgojitelj je dužan razgovarati s roditeljima i upisati u individualni dosije 

djeteta. Ukoliko odgojitelj procjeni kako se radi o ozbiljnijim ozljedama i modricama dužan je to prijaviti ravnatelju koji u 

suradnji sa odgojiteljem skupine, sastavljaju zapisnik i s odgojiteljima i psihologom dogovoriti inicijalnu obradu djeteta  

(razgovor, crtež, praćenje ponašanja djeteta...). Prema procjeni a osobito ukoliko se znaci ponove i postoji sumnja za 

zlostavljanjem odgojitelj je dužan pozvati roditelje na razgovor te uputiti prijavu Centru za socijalnu skrb u Puli ( u dogovoru 

sa ravnateljem i psihologom). Prijava psihologu nužna je i u situacijama kad su ozljede česte, a roditelji negiraju.  

- Ukoliko roditelj sumnja na zanemarivanje djeteta od druge djece obraća se odgojitelju. Roditeljima je zabranjeno rješavanje 

sukoba među djecom u ustanovi. Osobe koje uoče takav čin dužne su to odmah prijaviti odgojitelju ili najbližem zaposleniku 

vrtića koji je dužan zaštititi dijete. Odgojitelj ovakve postupke odmah bilježi u pedagošku dokumentaciju i individualni dosje 

djeteta. Prema procjeni odgojitelj će obavijestiti ravnatelja te će zajednički dogovoriti buduće akcije  sa psihologom za 

(terapeutski rad s djecom, pozvati roditelja na razgovor ili ga prijaviti nadležnom Centru za socijalnu skrb...) i o svemu sastaviti 

zapisnik. 

- ukoliko roditelj ili bilo koji zaposlenik sumnja na zanemarivanje djeteta od strane odgojitelja ili bilo kojeg drugog zaposlenika, 

dužan je obratiti se ravnatelju koji postupa u skladu s mjerama i ovlastima 

- ukoliko odgojitelj zamjećuje zanemarivanje primarnih potreba djeteta od strane roditelja – u smislu higijene, zdravlja, prehrane 

(fizički neuredno dijete, pothranjeno dijete, često bolesno dijete, kao i kad je dijete bolesno a roditelj po pozivu odgojitelja ne 

dolazi u vrtić više od jednog sata i sl.), te ponašanje koje upućuje na emocionalno i psihičko zanemarivanje djeteta, dužan je to 
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zabilježiti u individualni dosje djeteta te odmah obavijestiti ravnatelja koji postupa prema ranije navedenim koracima  te vodi 

zapisnik o događaju. 

- ravnatelj (u dogovoru sa psihologom i odgojiteljima) ima pravo reagirati po hitnom postupku bez traženja suglasnosti roditelja; 

kontaktirati liječnika djeteta i sve nadležne institucije u svim situacijama kada se za to procjeni nužna potreba  

 

6.7. Protokol o  postupanju u slučaju nasilja među odraslim osobama u vrtiću 
 

- roditeljima, odgojiteljima i zaposlenicima zabranjuje se rješavanje konflikata u prisustvu djece bez obzira na povod 

- u slučaju kada se pokaže potreba rješavanja konflikta odgojitelj je dužan odlučno izreći prekid razgovora pred djecom, pozvati 

najbližeg zaposlenika u grupu s djecom te se potom povući u zbornicu i ostvariti razgovor. Prema ukazanoj potrebi odgojitelj ili 

roditelj pozivaju ravnatelja. Ukoliko je prisutno nasilje nad odgojiteljem ili bilo kojim zaposlenikom (verbalni ili fizički napad) 

prvi očevidac dužan je pozvati ravnatelja koji će pokušati udaljiti roditelja i / ili pozvati policiju. U područnim vrtićima policiju 

zove odgojitelj, odgojitelj-voditelj ili spremačica ukoliko je nazočna događaju 

- Kada se konfliktna situacija rješava na relaciji roditelj –odgojitelj bez prisutnosti ravnatelja, odgojitelj je dužan o svemu 

sastaviti zapisnik i obavijestiti ravnatelja, u suprotnom zapisnik i poduzete mjere vodi nazočna osoba. 

- Konflikti nastali rješavanjem statusa nepoznate osobe u okruženju vrtića s bilo kojim zaposlenikom zahtijevaju reakciju 

najbližih očevidaca i poziv policajcu ,sukladno mjerama nadzora kretanja osoba u objektu i oko objekta 

- Bilo koja konfliktna situacija među odraslima bilježi se u posebnoj bilježnici i s njom upoznaje pedagoga i ravnatelja. 

Bilježnica se pohranjuje kod ravnatelja. 

- Rješavanje konflikta verbalnom ili fizičkom agresijom među djelatnicima nije dozvoljeno i regulirano je odredbama Zakona o 

radu i Pravilnika o radu u dijelu povrede radne obveze 
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 6.8. Protokol o postupanju prema djetetu izvan kontrole emocija i ponašanja (destrukcija, agresija, 

autoagresija, intenzivan plač uz urlike, nekontrolirane reakcije...) 

- ukoliko iz bilo kojeg razloga odgojitelj ne uspije smiriti dijete u sobi, dužan je pozvati najbližu slobodnu osobu koja će zbrinuti 

ostalu djecu te potom izvesti dijete iz skupine  

- onemogućiti drugoj djeci približavanje zbog mogućnosti intenzivnijeg napada i prevencije mogućih ozljeda 

- odvesti dijete u drugu prostoriju te maknuti sve predmete kojima se može ozlijediti 

- u područnom vrtiću nastojati pozvati u pomoć najbližu osobu te se s djetetom izdvojiti od ostale djece.  

- pozvati ravnatelja na intervenciju. Isključivo u situacijama kada se zajednički ne uspije smiriti dijete izvijestiti i pozvati 

roditelja. U područnom vrtiću roditelja pozvati ukoliko dijete ne pokaže znakove umirivanja nakon 10 minuta. 

- Dijete koje nije smireno, ne vraća se u skupinu 

- Uzroke i ponašanja koja su prethodila, opis ubrzavajućeg ponašanja te postupak rješavanja detaljno opisati i priložiti u 

individualni dosje djeteta s naznakom u pedagoškoj dokumentaciji (vidi individualni dosje od...).  

- Ukoliko se ekscesne situacije kod djeteta ponavljaju, uz suglasnost roditelja, u rješavanje uključiti liječnika djeteta 

- Odgojitelji  su dužni objasniti roditelju što se dogodilo i što je poduzeto u svezi događaja 

 

6.9. Protokol o postupanju prilikom ostvarivanja izleta i posjeta 

bilo koji izlet zahtijeva prethodnu  suglasnost ravnatelja  

bili koji posjet djece različitim manifestacijama, predstavama i sl. zahtijeva najavu ravnatelju 

- svakom dnevnom izletu djece mora prethoditi detaljan opis ponude/putovanja od strane odgojitelja a kod organizacije 

višednevnih izleta prikuplja se minimalno tri ponude (registriranih turističkih agencija) nakon čega odgojitelji ,vrše 

najpovoljniji izbor 

- s djecom na izlet ili u posjet uvijek idu svi odgojitelji  
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- odgojitelj je obvezan najaviti izlet roditeljima usmenim i pismenim putem minimalno tri dana unaprijed sa svim relevantnim 

podacima (destinacija, planirano vrijeme putovanja, pratnja djece, cijena...). roditelj vlastoručnim potpisom potvrđuje svoju 

suglasnost . U slučaju kada roditelj nije suglasan, ustanova se obvezuje osigurati smještaj djeteta u nekoj od preostalih odgojnih 

skupina. 

- roditelji su obvezni dovesti i preuzeti dijete u dogovoreno vrijeme i ponašati se sukladno mjerama kod prijevoza djece za 

potrebe programa (koje su sastavni dio ovog programa). 

- kod dovođenja i preuzimanja djeteta roditelji su dužni ostvariti direktni kontakt s odgojiteljem i pridržavati se protokola o 

preuzimanju i predaji djeteta (ne udaljiti dijete iz grupe bez obavijesti odgojitelju). Po istom protokolu odgojitelj je dužan 

postupiti ukoliko roditelj kasni po dijete. 

- u iznimnim situacijama (bolest roditelja ili člana obitelji, nepredviđene hitnošću ili sl.) roditelj ima pravo kontaktirati 

odgojitelja isključivo na službeni broj mobitela  Rakalj 0992109732 i matični vrtić tj. Marčana  0994588414 i 0993385333 

(ovaj telefon ustanova se obvezuje osigurati vođi puta) ili na fiksni telefon uprave (ravnatelja) 571222 (Marčana) 556071 

(Rakalj)  koja se obvezuje proslijediti informacije. 

- u slučaju neočekivane bolesti ili ozljede djeteta tijekom izleta / posjete postupa se prema protokolu o postupanju kod ozljeda, 

bolesti i pružanja prve pomoći 

- vođa puta dužan je osigurati i brinuti se o priboru prve pomoći 

 

6.10. Protokol o postupanju u izvanrednim situacijama 
 

- podrazumijeva mjere predviđene u cilju postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu  

- svi izlazi za slučaj nužde moraju biti vidljivo označeni i s načinom evakuacije upoznati svi zaposlenici – zadužena osoba 

voditelj objekta, ravnatelj 

- svi zaposlenici moraju biti upoznati s mjestima na kojima stoje vatrogasni aparati, ormarići za prvu pomoć  
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- pored svih telefona potrebno je posjedovati jasno naznačene brojeve za hitne pozive (92, 93, 94) , u slučaju opasnosti (potres, 

požar) potrebno je brzo napustiti objekt pomažući manjoj djeci (tehničko osoblje dužno je priskočiti u pomoć) 

- odgajatelji se zadužuju pregledati sve prostorije u koje se inače ne zalazi i rjeđe se koriste (hodnici, sanitarni čvorovi, 

garderobe...) i provjeriti je su li prazne 

- jedino zadužena osoba – odgajatelji smiju donijeti odluku o povratku u objekt nakon kontakta s nadležnim osobama (svi ostali 

dužni su poštivati ovaj protokol i odluku o načinu i vremenu povratka u vrtić) 

- odgajatelji  vode zapisnik i dokumentaciju o događaju 

 

Napomena 

Zadaće ovog programa definiraju i dopuna su obveza i zadaća zaposlenika koje donosi: 

1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  

2. Pravilnik o kućnom redu 

3. Pravilnik o radu 

Program sadrži priloge: 

1. Obrazac-1: Upitnik za upis djeteta u predškolsku ustanovu 

2. Obrazac-2: Podaci o djetetu 

3. Obrazac-3: Izjava o dovođenju i odvođenju djeteta 

4. Obrazac-4. Suglasnost o video-snimanju, fotografiranju... 

5. Obrazac-5: Suglasnost za javni prijevoz 

6. Obrazac-6: Odluka o uzajamnom obavješćivanju roditelja 

7. Obrazac-7:  Suglasnost za lijekove 

8. Obrazac-8: Zapisnik o povredama, ozljedama, hitnim intervencijama... 
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