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1. OPĆI PODACI

Dječji vrtić „Potočić“ je predškolska javna ustanova, osnovana Odlukom o osnivanju dječjeg
vrtića donesenom 12.srpnja 2007.godine. Osnivač vrtića je fizička osoba Marijana Biber iz Molvica,
Molvička c. 56 koja ujedno obnaša i dužnost ravnatelja.
Prostor u kojem se djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe odvija u zakupu je dječjeg
vrtića Potočić, a nalazi se na adresi: Samoborska c. 214 , Rakov Potok.
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa 23. srpnja 2007. godine Dječjem vrtiću „Potočić“ izdaje
Suglasnost na redovni desetosatni program odgojno obrazovnog rada s djecom predškolske dobi.
Registracija vrtića pri Trgovačkom sudu izvršena je 18. rujna 2007. godine.
Ured Državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Samobor
01. listopada 2007. godine izdaje rješenje prema kojem se odobrava Dječjem vrtiću Potočić
obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi od 18
mjeseci života do polaska u školu, za dvije odgojne skupine.
Obzirom na veći broj zaprimljenih zahtjeva roditelja za smještaj djece u odgojno obrazovnu
ustanovu, za školsku godinu 2009./10. i nedostatak prostornih kapaciteta, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića Potočić na svojoj sjednici održanoj 04. lipnja 2009. g. donosi Odluku o proširenju odgojno
obrazovne djelatnosti na dodatnu vrtićku skupinu.
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti Ispostava Samobor 25.
kolovoza 2009. godine izdaje rješenje kojim se utvrđuje da predškolska ustanova pod nazivom
Dječji vrtić Potočić, ispunjava propisane uvjete za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i
naobrazbe, te se odobrava obavljanje djelatnosti za tri odgojne skupine.
Od datuma 07. rujna 2009.g. Dječji vrtić Potočić započinje školsku godinu 2009./10 sa tri odgojno
obrazovne skupine.
Tijekom školske godine 2012./2013. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdaje
Suglasnost dječjem vrtiću „Potočić“ u Rakovom Potoku na kraći odgojno obrazovni program rada
opće igraonice s djecom predškolske dobi, kojom utvrđuje da su ispunjeni svi uvjeti za kvalitetno
ostvarivanje programa za djecu u dobi od druge do pete godine života u dvije mješovite odgojno
obrazovne skupine u prostoru dječjeg vrtića Potočić, a izvan redovitog desetosatnog programa.
U srpnju 2015.g. nadležno ministarstvo dječjem vrtiću Potočić izdaje suglasnost na redovni
desetosatni program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi od navršene
jedne godine do polaska u školu.
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01.rujna 2015.g. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene
djelatnosti, ispostava Samobor , na zahtjev dječjeg vrtića Potočić izdaje rješenje u kojem utvrđuje
da dječji vrtić Potočić, sa sjedištem u Rakovom Potoku, Samoborska c.214, ispunjava uvjete
za obavljanje proširene djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja
Temeljem dobivenog rješenja od 01. rujna 2015. odgojno obrazovni rad provodimo u četiri
odgojno obrazovne skupine.

2. USTROJSTVO RADA

Vizija naše ustanove: Naš vrtić – prvi izbor za Vaše dijete
Misija naše ustanove: Kontinuiranim ulaganjem u znanja i sposobnosti stvoriti vrtić kao zajednicu
onih koji uče.
Osnovna je zadaća našeg vrtića pružanje kvalitetne odgojno obrazovne usluge, te poticanje
cjelovitog razvoja svakog djeteta ponaosob.
Dječji vrtić Potočić je javna ustanova, koja ostvaruje programe odgoja, naobrazbe,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene jedne godine do polaska u osnovnu
školu. Nastojanja su nam da Godišnji plan i program rada svojim sadržajem bude u potpunosti
usklađen s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.), Nacionalnim
kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/2015.), te Državnim pedagoškim
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.
Programom će biti obuhvaćena i djeca s teškoćama u razvoju, potencijalno darovita djeca,
djeca pripadnici nacionalnih manjina i djeca u godini pred polazak u školu.
Ustrojstvom rada nastojimo osigurati otvorenost ustanove za potrebe okoline, te fleksibilan odgojno
obrazovni proces.
Rad vrtića odvija se na jednoj lokaciji u četiri odgojno obrazovne skupine.
Primarnim programom obuhvaćeno su 114 polaznika, od toga 26 polaznika jaslica i 88 polaznika
mješovitih vrtićkih odgojnih skupina. Broj djece predškolaca 28. U ovoj pedagoškoj godini broj
djece po skupinama nam je porastao u odnosu na proteklu. S obzirom da se 28-ero djece u svibnju
ispisuje, u drugom dijelu školske godine ( lipanj 2020.g. ) zaprimat ćemo novu djecu ( primarno u
jaslice ), a djecu koja su stekla adekvatan nivo psihofizičke zrelosti, a naši su višegodišnji polaznici
pomicat ćemo u starije odgojne skupine te na taj način zadržati popunjene kapacitete, što nam je
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potrebno da bismo mogli financijski zaokružiti isplatu osnovnih materijalnih sredstava djelatnicima
i u ljetnim mjesecima.
Pedagoška godina 2019./20. započinje 02. rujna 2019.g.

2.1 OBLICI PROGRAMA
U okviru svoje djelatnosti vrtić provodi:


Redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece
predškolske dobi prilagođene razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i
sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu

Tablica 1: Prikaz organizacije rada odgojnih skupina u okviru redovitog programa

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ

Broj skupina

Broj djece

Broj odgojitelja

1

26

3

Mlađa vrtićka odgojna skupina

1

29

3

Starija vrtićka odgojna skupina

1

29

2

Predškolska odgojna skupina

1

32

2

Jaslice

Iz tablice je vidljivo da planirani broj djece po skupinama ove školske godine nije u skladu s Državnim
pedagoškim standardima. Povećanje broja djece teško smo mogli izbjeći s obzirom na našu lokaciju (
periferni dio grada Samobora ) i obaveznog pohađanja programa predškole ( roditelji pri upisu navode da im
je problem voditi djecu u Samobor u predškolu u popodnevnim satima zbog udaljenosti pa radije upisuju i
plaćaju punu cijenu vrtićkog programa ). Ovu školsku godinu naš vrtić pohađa 28-ero predškolaca. Većina se
ispisuje iz programa s 31.05., kako bismo financijski mogli zaokružiti školsku godinu tijekom ljetnih mjeseci,
u smislu isplate osnovnih materijalnih davanja zaposlenicima, upisano je i nešto više djece u ostalim odgojnim
skupinama. S obzirom na deficit odgojitelja na tržištu rada i opetovanom objavljivanju natječaja na koji se
nitko ne javlja, primorani smo bili na radno mjesto odgojitelj zaposliti osobe koje su vanredni studenti
predškolskog odgoja (3). Dvije kolegice studentice su treće godine, a jedna druge godine.
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Kraći program učenja stranog jezika, odabirom tema i jezičnih sadržaja u potpunosti
prilagođen interesima, znanju, iskustvima i dobi djece predškolskog uzrasta, te predstavlja
izvrsnu pripremu za nastavak učenja engleskog jezika u osnovnoj školi.

Tablica 2: Prikaz organizacije rada u kraćem programu- engleski jezik
Naziv programa

Broj skupina/ Broj sati

Provoditelji programa

djece
Udruga za promicanje ranog učenja

PROGRAM RANOG
UČENJA

2/30

68

engleskog jezika Naučimo puno.

ENGLESKOG

Stručni djelatnici: Ivana Kraljević i

JEZIKA

Gordana V. Lawanya



„ Športići“ - kraći univerzalni sportski program, u potpunosti prilagođen individualnim
motoričkim sposobnostima djece predškolske dobi i njihovim interesima

Tablica 3: Prikaz organizacije rada u kraćem univerzalnom sportskom programu
Naziv programa
KRAĆI SPORTSKI
PROGRAM



Broj skupina/ Planirani
djece
sati
1/20

68

Provoditelji programa
Športići – društvo športske
rekreacije
Vanjski suradnici kineziolozi:
Arijana Maslo i Robert Bujanić

Škola klizanja - kraći specijalizirani sportski program, u kojem se djeca uz osnovne
oblike kretanja upoznaju s kretanjem na ledu, usvajaju nove motoričke vještine, razvijaju
samopouzdanje i jačaju pozitivnu sliku o sebi.

Tablica 4: Prikaz organizacije rada u kraćem sportskom programu - klizanje
Naziv programa

Broj skupina/ Planirani
djece
sati

ŠKOLA KLIZANJA

ovisno o prijavi

10

Nositelj
programa
Ustanova
upravljanje
sportskim
objektima
„Sportski
objekti
Samobor“

Provoditelji
programa
za Profesori
kineziologije
treneri klizanja

i
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2.2 USTROJSTVO RADA U REDOVNOM DESETOSATNOM PROGRAMU


ODGOJITELJI

SKUPINA
JASLICE
MLAĐA
VRTIČKA
ODGOJNA
SKUPINA
SREDNJA
VRTIČKA
ODGOJNA
SKUPINA
STARIJA
VRTIČKA
ODGOJNA
SKUPINA

ODGOJITELJI

STRUČNA SPREMA

RADNO VRIJEME

Marina Mihaldinec
Remus Romana
Iva Benković

VSS ( pripravnik )
SSS
VŠS ( pripravnik )

40 sati
40 sati
40 sati

Katarina Bilosnić
Marijana Pereković
Morana Marović

VŠS
VŠS ( pripravnik )
SSS ( pomoćni djelatnik )

40 sati
40 sati

Gordana Vinković
Lawanya
Dora Trošelj

VŠS
SSS (student
predškolskog odgoja )

40 sati
40 sati

Ivana Rašković
Ana Razum

VŠS
SSS (student
predškolskog odgoja )

40 sati
40 sati

Dva zaposlenika u odgojnim skupinama su studenti predškolskog odgoja. Obje zaposlenice su
temeljem raspisanog natječaja na koji se nije javio nitko s adekvatnom stručnom spremom, zaposlene
na radno mjesto odgojitelj u odgojnoj skupini, ali temeljem Ugovora na određeno ( 5 mjeseci ). Dva
radna mjesta odgojitelja popunjavanju pripravnice, temeljem Ugovora na određeno do povrata
kolegica s porodnog dopusta. Sve gore navedeno ukazuje na izrazit deficit stručne spreme potrebne
za obavljanje poslova odgojitelja.
Radno vrijeme odgojitelja prilagođeno je potrebama korisnika vrtića, a organizirano
temeljem važećeg Državnog pedagoškog standarda na bazi 27,5 sati tjedno radnog vremena
provedenog u skupini i ostalim poslovima koji će se organizirati prema obvezi do punog radnog
vremena od 40 sati tjedno.

2.3 USTROJSTVO RADNOG DANA PO ODGOJNIM SKUPINAMA


Mješovita jaslička odgojna skupina

 Rad prve smjene: od 7.30 do 12.30
 Međusmjena ( pomoćni odgojitelj ): 8.00 do 16.00
 Rad druge smjene: od 10.30 do 15.00 ( period adaptacije )
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 Preklapanje odgojitelja: 2.00
Tijekom rujna organizacija rada odgajatelja se prilagođava potrebama prilagodbe novoupisane
djece. Nastojanja su da se smjene preklapaju u dovoljnom broju sati, a ovise o uspješnosti prilagodbe
djece.


Dvije mješovite vrtićke odgojne skupine ( mlađa i srednja ), rade po principu otvorene
organizacije rada

 Rad prve smjene: od 7.30 do 13.00
 Rad druge smjene: od 11.00 do 16.30
Preklapanje odgojitelja: 2.0
 Rad prve smjene: od 8.00 do 13.00
 Rad druge smjene: od 11.00 do 17.00
 Preklapanje odgojitelja: 2.00


Predškolska odgojna skupina

 Rad prve smjene: od 7.30 do 13.30
 Rad druge smjene: od 11.30. do 16.30
 Preklapanje odgojitelja: 2.0
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2.4

GODIŠNJA STRUKTURA RADA ODGOJITELJA U 10-SATNOM REDOVNOM

PROGRAMU
-

Tjedna obaveza neposrednog rada s djecom = 27,5 sati

-

Ostale obveze = 12,5 sati

GODIŠNJA STRUKTURA RADA ODGOJITELJA U 10-satnom REDOVNOM PROGRAMU
tjedna obveza - neposredan rad s djecom = 27,5 sati
ostale obveze = 12,5 sati
ped.god. 2019/2020.
Mjeseci

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Godišnje za
ustanovu

Broj dana

30

31

30

31

31

29

31

30

31

30

31

31

366

Blagdani i praznici

0

1

1

2

2

0

0

2

1

3

0

2

14

Subote

4

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

5

52

Nedjelje
Ukupan broj radnih
dana
Ukupan broj sati
mjesečno

5

4

4

5

4

4

5

4

5

4

4

5

53

21

22

20

20

21

20

22

21

20

19

23

20

249

168

176

160

160

168

160

176

168

160

152

184

160

1992

Neposredan rad

115,5

121

110

110

115,5

110

121

115,5

110

104,5

126,5

110

1369,5

Ostale obveze

52,5

55

50

50

52,5

50

55

52,5

50

47,5

57,5

50

622,5

PPV
ROD
ISU
ISA
OV
VA
Individ.zaduženja
Dnevni odmor

24
4
5
3
3
0
3
10,5

27
4
5
3
0
0
5
11

20
4
5
3
0
8
0
10

20
4
5
3
3
0
5
10

26
4
5
3
0
0
4
10,5

20
4
5
3
3
0
5
10

22
4
5
3
0
0
10
11

26
4
5
3
0
0
4
10,5

20
4
5
3
0
8
0
10

24
4
5
3
1
0
1
9,5

23
4
5
0
0
0
14
11,5

20
4
5
0
3
0
8
10

272
48
60
30
13
16
59
124,5

Ukupno radnih sati

168

176

160

160

168

160

176

168

160

152

184

160

1992

2.5. RADNO VRIJEME PSIHOLOGA
-

Psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje svakog djeteta pojedinačno, postavlja razvojne
zadaće i skrbi o psihičkom zdravlju djece. Posebno važnu ulogu psiholog ima u prepoznavanju
djece s posebnim potrebama ( djece s teškoćama i darovite djece ) i promišljanju razvojnih
zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima. Radi s djecom i surađuje s njihovim
roditeljima na emocionalno psihološkom snalaženju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju
djeteta. Sudjeluje s odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja, unapređuje
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cjelokupan rad u dječjem vrtiću. Povezuje se sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama
socijalne skrbi.

NAZIV RADNOG MJESTA

STRUČNA SPREMA

RADNO VRIJEME

PSIHOLOG – Igor Kuhar

VSS

20 sati tjedno

2.6 RADNO VRIJEME ZDRASTVENE VODITELJICE
Radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima,
ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima, tehničkim osobljem i ostalim čimbenicima sudjeluje u
ostvarivanju tih zadataka.
NAZIV RADNOG MJESTA

STRUČNA SPREMA

RADNO VRIJEME

ZDRAVSTVENI VODITELJ

VŠS

2 sata po odgojnoj skupini tjedno

– Nevenka Horvatinčić

2.7. RADNO VRIJEME TEHNIĆKOG OSOBLJA
Rad tehničkog osoblja je fleksibilan, ovisan o stvarnim potrebama roditelja i djece. Može biti
organiziran i dvokratno ( smanjeni broj djece, vremenske prilike ).

POSLOVI
Servirka

STRUČNA SPREMA

RADNO VRIJEME

Darinka Kralj

NKV

40 - sati

Vlatka Tubikanec

SSS

40 – sati

Marina Čuček

SSS

40 - sati

DJELATNIK

Spremačice

2.8 RADNO VRIJEME VRTIĆA
Prilikom upisa nove djece u redovni desetosatni program, roditeljima je temeljem upitnika
dana mogućnost iskazivanja vlastitih potreba u svezi radnog vremena vrtića.
S obzirom na potrebe roditelja i djece, dječji vrtić Potočić radi od 6:00h. ujutro do 17:00h. poslije
podne.
Dežurni odgajatelj dolazi u 6:00 h., a odgajatelj jutarnje smjene preuzima djecu svoje skupine
u 7:30. Odgajatelj poslije podnevne smjene dovodi djecu u dežurstvo u 16:30
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3. MATERIJALNI UVJETI
Materijalni uvjeti odnose se prioritetno na : održavanje i unapređenje kvalitetne okoline
za dijete ( razvojno poticajne, funkcionalne …), financijsko praćenje poslovanja u svim
segmentima rada, održavanje prateće opreme i nabavku nove također s ciljem održavanja
funkcionalnosti svih segmenata rada, te na održavanje vanjskih i unutarnjeg prostora objekta
također prvenstveno u svrhu zadovoljenja – sigurnosti djece.
3.1. IZVORI FINANCIRANJA
Rad dječjeg vrtića financira se temeljem Plana javnih potreba u okviru proračuna Grada
Samobora, Grada Svete Nedelje, općina Stupnik i Klinča Sela. Financijsko poslovanje vrtića
odvija se tijekom dvije financijske godine. Puna cijena redovnog 10-satnog programa u
2019./2020. školskoj godini iznosi 1800.00 kn.
Uplate Gradova Samobor i Sveta Nedjelja po djetetu 1000.00 kn
Uplate općina Stupnik po djetetu: 1200.00 kn i Klinča Sela po djetetu: 1100.00 kn

3.2. PROSTORNI UVJETI
Zgrada privatnog dječjeg vrtića nalazi se na adresi Grad Samobor, Rakov Potok,
Samoborska cesta 214. Objekt je sagrađen na katastarskoj čestici br.874, bruto ukupne površine
394.40 m2, u zakupu je Dječjeg vrtića Potočić. Program rada planiran za četiri odgojne skupine
odvija se u :
PROSTORI

m2

KOEFICIJENT

neto m2

Prizemlje
Ulaz i garderoba

10.67

1

10,67

Ured voditelja i arhiva

5,5

1

5,5

Priručna kuhinja

6,5

1

6,5

Wc osoblje

2,7

1

2,7

Garderoba zaposlenika

2,4

1

2,4

Spremište rekvizita

5,5

1

5,5

Soba dnevnog boravka

62,8

1

62,8

1
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Prostor za njegu i

10,5

1

10,5

Trijaža i garderoba

10,67

1

10,67

Natkrivena terasa

20,7

0,75

15,525

1

7,60

sanitarije

Prvi kat
Prostor za zdr.

7,60

voditelja-izolacija
Sanitarni prostor

10,20

10,20

Garderobni prostor

12,00

12,00

Soba dnevnog boravka

52,8

52,8

52,8

52,8

2
Soba dnevnog boravka
3
Potkrovlje
Spremište didaktike

4,20

Zbornica

20,78

Sanitarni prostor

6,60

6,60

Garderobni prostor

19,76

19,76

Soba dnevnog boravka

59,35

59,35

4,20
1

20,78

4
Natkrivena terasa

20,7
Neto površina ukupno:

0,75

15,525
394,40

Materijalno okruženje vrtića esencijalni je izvor učenja djece. Kvalitetno i poticajno
okružje sadržava visok obrazovni potencijal, s obzirom na činjenicu da djeca uče uključujući
sva svoja osjetila, aktivno čineći. Prostorno okružje vrtića treba biti ugodno i što više nalikovati
obiteljskom, jer djeca u njemu borave veći dio svog dana.
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Sobe dnevnih boravaka podijeljene su u centre, bogato su opremljene i didaktičkim i pedagoški
neoblikovanim materijalima. Materijalno okružje prostora djelomično podsjeća na Reggio
koncept.
U skladu sa gore navedenim tijekom godine vrši se nabava prema planu.
3.3. PLAN NABAVE DIDAKTIKE I POTROŠNOG MATERIJALA
o Potrošni likovni materijal 2 puta godišnje
o Pedagoška dokumentacija na početku pedagoške godine
o Didaktička sredstva – početkom pedagoške godine
o Namještaj – početkom pedagoške godine
o Stručna literatura – tijekom godine ovisno o ponudi
Prostori u kojima borave djeca dobro su opremljeni igračkama, didaktičkim i potrošnim
materijalom koji će se i tokom godine u skladu sa potrebama djece i odgojitelja nadopunjavati.
Izvori sredstava: Dječji vrtić
3.4. PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA
Radovi u unutarnjem prostoru:
-

Nabava tekućeg sitnog inventara za potrebe kuhinje.

-

Kontrolna ispitivanja propisana Zakonom o zaštiti na radu.

-

Kontrola ispitivanja propisana HCCP mjerilima kontrole kvalitete i kalorijske
vrijednosti hrane kao i čistoće objekta.

-

Kontrola plinskih instalacija

-

Održavanje sanitarnih čvorova

-

Zamjena slavina i sobnih vrata zbog dotrajalosti

-

Fugiranje pločica u hodnicima i kupaonama

Radovi u vanjskom prostoru:
-

Izrada novog kombiniranog igrala ( tobogan, ljuljačka, penjalica )

-

Sanacija i uređenje travnate površine ( kontinuirano jednom godišnje )

-

Održavanje vanjskog prostora za igru ( tijekom cijele godine )

Izvori sredstava: Dječji vrtić
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4. BRIGA ZA ZDRAVLJE I TJELESNI RAZVOJ DJECE
Temeljem Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim
vrtićima (NN broj 105/02 i 55/06 ) u dječjem vrtiću provodi se kontinuirani zdravstveni odgoj
djece i odraslih koji najmanje obuhvaća osobnu higijenu, higijenu jela i pića, stajalište prema
bolesnicima i bolestima, pozitivan odnos prema cijepljenju i liječnicima.
Njega i skrb za zdravlje i tjelesni razvoj djece podrazumijeva kontinuirano djelovanje na
održavanju postignutog standarda kvalitete i unapređenju zdravlja djece i njihovog zdravog
psihofizičkog razvoja pravovremeno zadovoljavajući razvojne potrebe i prava djece.
Osnovni ciljevi i zadaci svih zaposlenika, a posebno odgojitelja i stručnih suradnika su briga za
očuvanje zdravlja djeteta, kao i povećanje kvalitetne suradnje svih sudionika koji sudjeluju u
procesu očuvanja i unapređenja zdravlja djece.

Bitni zadaci:
4.1. PREVENTIVAN RAD ZA ZDRAV PSIHO FIZIČKI RAZVOJ DJETETA
SADRŽAJ RADA

RAZDOBLJE PROVOĐENJA

NOSITELJ

Inicijalni razgovor s roditeljima u Pri upisu djeteta u vrtić te
svrhu prikupljanja podataka i kontinuirano tijekom godine
utvrđivanja zdravstvenog statusa
djeteta ( liječnička uvjerenja i ostala
zdravstvena dokumentacija ).

Psiholog, ravnatelj, zdravstveni
voditelj

Usklađivanje postupaka vrtića i doma
radi
adekvatnog
zadovoljenja
primarnih potreba djeteta ( san,
hrana…)
Upoznavanje roditelja o zajedničkim
zadaćama za očuvanje zdravlja
djeteta
Vođenje zdravstvene dokumentacije
u svrhu stalnog praćenja pobola
djece
Praćenje
psihofizičkog
razvoja
djeteta
Provođenje
antropometrijskih
mjerenja

Pri upisu u vrtić te kontinuirano
tijekom godine

Zdravstveni voditelj,
ravnatelj, odgojitelji

Tijekom rujna i kontinuirano
tijekom godine

Zdravstveno voditelj

Edukacija
odgojitelja
o
individualnim potrebama djece sa
zdravstvenim poteškoćama

psiholog,

Kontinuirano tijekom godine
Zdravstveni voditelj
Kontinuirano tijekom godine

Psiholog, zdravstveni
odgojitelji

Na početku i na kraju
pedagoške godine
Kontinuirano tijekom godine

Zdravstveni voditelj

voditelj,

Zdravstveni voditelj, psiholog
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Djelovanje na stvaranje uvjeta za
razvoj dječje psihičke i fizičke Kontinuirano tijekom godine
sigurnosti u skladu sa sigurnosno
zaštitnim i preventivnim programom

Zdravstveni
psiholog,
ravnatelj

voditelj,
odgojitelji,

4.2 IDENTIFIKACIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
Pravovremenom

identifikacijom djece s posebnim potrebama nastoji se osigurati

adekvatna pomoć u zadovoljenju njihovih potreba. Odgojitelji su informirani o posebnoj
potrebi pojedinog djeteta te su im pravovremeno dani napuci kako pristupiti zadovoljenju istih.
SADRŽAJ RADA
Inicijalni razgovor s roditeljima pri
upisu
u
svrhu
dobivanja
eventualne anamneze
Identifikacija djeteta s posebnim
potrebama u odgojnoj skupini
Opservacija i dijagnostika u
specijaliziranoj ustanovi
Upoznavanje
odgojitelja
s
posebnim potrebama djece
Rad s roditeljima djece s posebnim
potrebama

RAZDOBLJE PROVOĐENJA

NOSITELJ

Rujan i kontinuirano pri upisu

Stručni suradnik

Rujan - listopad

Stručni suradnik

Listopad - prosinac
Kontinuirano tijekom godine
Studeni - lipanj

Vanjski stručni suradnici
Stručni suradnik
Stručni suradnik, odgojitelj

4.3. OČUVANJE ZDRVLJA I NAVIKA ZDRAVOG ŽIVLJENJA
SADRŽAJ RADA
Osigurati uvjete za pravilnu
izmjenu dnevnih aktivnosti, a u
skladu
sa
zadovoljenjem
individualnih potreba
Djelovanje na usvajanju i
usavršavanju
kulturno
higijenskih i radnih navika kod
djece
Bogaćenje dječje spoznaje o
navikama zdravog življenja,
posebno
važnost
tjelesne
aktivnosti na zraku i pravilna
prehrana
Poticanje interesa za razvoj
ekološke kulture djece ( briga o
okolini )

RAZDOBLJE PROVOĐENJA
Rujan, listopad i u kontinuitetu

NOSITELJ
Zdravstveni
voditelj,
odgojitelji

Zdravstveni
odgojitelji

voditelj,

Kontinuirano tijekom godine

voditelj,

Kontinuirano tijekom godine

Zdravstveni
odgojitelji

Kontinuirano tijekom godine

Odgojitelji,
voditelj

zdravstveni

Osigurati optimalne uvjete za Kontinuirano tijekom godine
odmor djeteta, te ga prilagoditi
individualnim potrebama djeteta

Zdravstveni
odgojitelji

voditelj,
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4.4. RAD NA UNAPREĐENJU PREHRANE
SADRŽAJ RADA

RAZDOBLJE PROVOĐENJA

NOSITELJ

Izrada jelovnika prema normativu i Kontinuirano tijekom godine
Zdravstveni voditelj
prehrambenim standardima
Identifikacija djece s posebnim potrebama u Rujan i kontinuirano tijekom godine Zdravstveni
području prehrane
voditelj,
roditelj,
odgojitelj
Planiranje prehrane za djecu s posebnim Kontinuirano tijekom godine
Zdravstveni
potrebama u prehrani
voditelj, roditelj
Rad na razvoju pozitivnih navika u prehrani uz Kontinuirano tijekom godine
Zdravstveni
razvijanje kulturno higijenskih navika
voditelj, odgojitelj
Praćenje konzumiranja hrane i razvijanje Kontinuirano tijekom godine
Zdravstveni
odgovornosti o konzumiranju optimalnih
voditelj, odgojitelj,
količina hrane s obzirom na dob i potrebe
roditelj
Unapređenje
uvjeta
za
provedbu Kontinuirano tijekom godine
Zdravstveni
samoposluživanja i kulturu konzumiranja hrane
voditelj, odgojitelj
Provedbe antropometrijskih mjerenja i Kontinuirano tijekom godine
Zdravstveni
djelovanje u skladu s rezultatima ( pretilost i
voditelj, odgojitelj
neuhranjenost )
Dostava i serviranje hrane prema sanitarnim Kontinuirano tijekom godine
Zdravstveni voditelj
propisima HCCP-a
Vođenje i kontrola HCCP evidencije
Kontinuirano tijekom godine
Zdravstveni voditelj



RASPORED PREHRANE

OBROCI

JASLICE

SREDNJA

STARIJA

PREDŠKOLSKA

SKUPINA

SKUPINA

SKUPINA

ZAJUTRAK

6.00 – 7.30

6.00 – 7.30

6.00 – 7.30

6.00 – 7.30

DORUČAK

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

UŽINA

10.00 – 10.30

10.00 – 10.30

10.00 – 10.30

10.00 – 10.30

RUČAK

11.15 – 11.45

11.30 – 12.15

12.00 – 12.45

12.15 – 13.00

UŽINA

14.30 – 15.15

14.30 – 15.00

14.30 – 15.00

14.30 – 15.00

4.5 UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SANITARNO HIGIJENSKIH
NAVIKA
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SADRŽAJ RADA

RAZDOBLJE ROVOĐENJA

NOSITELJ

Osiguranje optimalnih higijenskih uvjeta
unutarnjeg i vanjskog prostora

Kontinuirano tijekom godine

Zdravstveni voditelj,
tehničko osoblje

Mjere za sprečavanje respiratornih infekcija

Kontinuirano tijekom godine

Protuepidemijske mjere

Kontinuirano tijekom godine

Sanitarno higijenske mjere

Kontinuirano tijekom godine

Zdravstveni voditelj,
odgojitelj, tehničko
osoblje
Zdravstveni voditelj,
odgojitelj,tehničko
osoblje
Zdravstveni voditelj,
tehničko osoblje

Aktivno uključivanje djece u održavanje
osobne higijene, higijene prostora te higijene
okoliša u kojem borave

Kontinuirano tijekom godine

Zdravstveni voditelj,
odgojitelj

Osigurati pravilne mikroklimatske uvjete u Kontinuirano tijekom godine
prostorijama u kojima borave djeca

Zdravstveni voditelj,
odgojitelj

Praćenje osobne higijene djeteta

Kontinuirano tijekom godine

Zdravstveni voditelj,
odgojitelj

Vođenje dokumentacije individualni Kontinuirano tijekom godine
zdravstveni karton predškolskog djeteta

Zdravstveni voditelj

Praćenje evidencije pobola djece

Kontinuirano tijekom godine

Zdravstveni voditelj

Evidencija antropološkog mjerenja

Dva puta godišnje

Zdravstveni voditelj

Evidencije povreda

Kontinuirano tijekom godine

Zdravstveni voditelj,
odgojitelj
Zdravstveni voditelj

Vođenje dokumentacije i upućivanje Kontinuirano tijekom godine
djelatnika na redovne preglede prema
zakonskoj osnovi (sanitarne iskaznice i
higijenski minimum )

4.6 PLAN SANITARNO HIGIJENSKOG ODRŽAVANJA VRTIĆA
SADRŽAJ RADA

RAZDOBLJE PROVEDBE

IZVRŠITELJ

Čišćenje i dezinfekcija kompletnog prostora

Svakodnevno

Spremačice

Dezinfekcija igračaka

Mjesečno

Odgojitelji, spremačice

Sistematski pregledi zaposlenika

Prema rasporedu

Sanitarni pregledi

Jednom godišnje

Servirka, spremačice,
stručni tim, odgojitelji
Odgojitelji

Dva puta godišnje

Kuhinja

Jednom godišnje

Zavod za javno
zdravstvo

Ispitivanje energetske i prehrambene
vrijednosti dnevnih obroka
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Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti

Četiri puta godišnje

Kontrolno ispitivanje vode

Jednom godišnje

Dezinsekcija i deratizacija prostora

Dva puta godišnje

Suradnja s epidemiološkom službom

Po potrebi

epidemiolog

Dva puta godišnje

Zdravstveni voditelj

Edukacija zaposlenika o pravilnom
provođenju sanitarno higijenskih propisa

Zavod za javno
zdravstvo
Zavod za javno
zdravstvo
Zavod za javno
zdravstvo

5. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
Odgojno obrazovni rad u svim programima ustrojenim u vrtiću odvija se u skladu s
Programskim usmjerenjem i temelji na humanističko razvojnoj koncepciji. Takva koncepcija
zastupa fleksibilnost u planiranju i njegovoj provedbi te daje mogućnost provedbe raznih
odgojnih oblika, koji su u interesu optimalnog razvoja svakog djeteta, njegovih individualnih
sposobnosti, sigurnosti i emotivne stabilnosti. Vrtić postaje mjesto djetetova cjelovitog razvoja.
U svom radu njegujemo pristup usmjeren na dijete uzimajući u obzir individualne potrebe,
njegujući dostojanstvo, autonomiju i identitet svakog djeteta ponaosob.
Načini unapređenja odgojno obrazovnog rada baziraju se na suvremenim pedagoškim
koncepcijama i znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta, prema kojima su planiranje
temeljem sustavnog praćenja, procjenjivanja i vrednovanja vrlo važni za razvoj i učenje svakog
djeteta.
Imajući u vidu da se djeca u skupini razlikuju prema razvojnom statusu, interesima,
iskustvima i temperamentu, prati se, podržava i proširuje rast i razvoj svakog djeteta.
Praćenje i dokumentiranje djece u aktivnostima i njihova analiza, podloga je boljem
razumijevanju onoga što djeca znaju, kako uče, kako razumiju to što rade. Povratna informacija
koju odgojitelj dobije refleksijom na djetetovu aktivnost polazište je za planiranje i pripremu
materijala za nove aktivnosti.
Kompetentan odgojitelj može iščitati važne podatke koje mu dokumentacija nudi te na
temelju njih zaključiti, kako preoblikovati prostor ukoliko je to potrebno ili koje materijale
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ponuditi ili prestrukturirati kako bi probudio interes djeteta te potaknuo dijete na učenje novih
vještina i znanja.
Tijekom inicijalnih intervjua, neposrednim uvidom u ponašanje djece u skupinama i
konzultacijama s odgojiteljima provodit će se identifikacija djeteta s posebnim potrebama i
teškoćama u razvoju, te na temelju toga stvarati uvjete za što kvalitetniji boravak djeteta u
skupini.

5.1. REDOVITI DESETOSATNI PROGRAM – područja posebnog stručnog interesa:
Jedna od vrlo važnih pretpostavka kvalitete ustanove jest suradnja s roditeljima i zajednicom.
Nastojanja su nam da promicanjem kvalitetne i kontinuirane interakcije između vrtića, obitelji
i zajednice potičemo razumijevanje zajedničke odgovornosti svih nas za djetetov odgoj,
obrazovanje i razvoj općenito, svjesni činjenice da je obitelj sredina u kojoj dijete stječe svoja
prva kako odgojno obrazovna tako i znanja o socijalnim interakcijama.
5.1.1. Kontinuirani razvoj partnerskih odnosa između vrtića i roditelja s ciljem sudjelovanja
obitelji u djetetovom razvoju i obrazovanju

Cilj:
Bolje razumijevanje uloga, odnosa i odgovornosti u odnosima između roditelja, djeteta i vrtića.
Roditelj postaje sukreator donošenja bitnih odluka vezanih uz razvoj, učenje i socijalni život
djece u ustanovi, što u konačnici dovodi do poboljšanja odgojno obrazovnih postignuća djece,
boljem razumijevanju uloga u odnosima roditelj - dijete - vrtić od strane roditelja, te osjećaju
sigurnosti i emocionalnog zadovoljstva djeteta.
Postavljanjem naglaska na interakciju između vrtića, obitelji i zajednice potičemo stvaranje
dodatnih informacija u vrtićkom i suradničkom okruženju. Zbog veće potrebe za razmjenom
kvalitetnih informacija o odgojno obrazovnom procesu između svih dionika, uvodimo dodatne
načine dokumentiranja prioritetnih područja odgojno obrazovnog procesa koji nisu uvršteni u
propisanu pedagošku dokumentaciju:


Sociogram odgojne skupine,



Razvojnu mapu odgojne skupine



Dokumentiranje razvoja prostornog i materijalnog okruženja SDB.
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Izvještaj o napredovanju sažeta je forma pregleda djetetova razvoja kroz sva razvojna
područja, u izradi izvještaja sudjeluju i roditelji, te na taj način postižemo usklađivanje
razvojnih prioriteta koje će usuglašavanjem zajednički poticati i odgojitelji i roditelji .

Prošireni sadržaji i informacije za roditelje o aktualnim događanjima i ponudi vrtića za roditeljima su
dostupni i na web stranicama vrtića ( www.djecji-vrtic-potocic.hr )

Zadaće u odnosu na roditelje:
 Aktivno uključivanje roditelja u sudjelovanje u neposrednom radu odgojnih skupina i

ustanove u cjelini
 Informirati

roditelje o kratkoročnim i dugoročnim planovima predviđenim

kurikulumom, te načinima kao mogu sudjelovati u radu skupine
 Unapređivati individualnu suradnju s roditeljima ( svakodnevni kontakti, individualni
razgovori, ankete )
 Poticati suradnju roditelja i stručnih suradnika u svrhu usvajanja novih ili efikasnijih
roditeljskih vještina pri razvojnim izazovima
 Pravovremeno i adekvatno informirati i educirati roditelje ( grupni sastanci, pedagoško
psihološke komunikacijske radionice za roditelje,stručna predavanje, kutići za roditelje,
prezentacija rada s djecom roditeljima)
Teme radionica za roditelje u pedagoškoj godini 2019-20:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontakt s djecom: kako ga sve ostvariti?
Koliko samostalnosti je previše, a koliko nesamostalnosti je previše?
Temp. roditelja + temperament djeteta = ?
Što djeca i kako uče od roditelja?
Učiti djecu odabiru u modernom svijetu!
Poticanje socijalne kompetencije djeteta
Odnos roditelja prema sebi samima
Pozitivni i negativni utjecaj elektroničkih medija

 Raditi na razvoju opuštajućih oblika druženja s roditeljima
Zadaće u odnosu na dijete:
 Razvoj samopouzdanja kod djece kao rezultata aktivne suradnje roditelja i ustanove
 Razvoj emocionalnih i građanskih kompetencija djeteta
 Jačanje osjećaja sigurnosti i kod kuće i u vrtiću
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 Jačanje osjećaja povjerenja, te pozitivnih i emocionalno stabilnih odnosa s odraslima
 Maksimalna angažiranost djeteta u odgojno obrazovnom procesu

Strategije djelovanja:
 Detektirati vrijednosti, potrebe i očekivanja roditelja prilikom planiranja suradnje
 Organizirati i provesti razne oblike suradnje s roditeljima, nastojeći ih uključiti u sve
segmente planiranja kurikuluma
 Uključiti roditelje u rad grupe
 Uključiti roditelje u zajedničko donošenje odluka vezanih uz socijalni život djece u
skupini i u ustanovi općenito
 Prezentirati roditeljima prikupljenu dokumentaciju
 Organizirati i uz otvorenu diskusiju realizirati tematske edukativne roditeljske sastanke
 Organizirati različite oblike opuštenog druženja s roditeljima kroz razne radionice,
svečanosti i izlete
 Omogućiti roditeljima uvid u rad odgojne skupine kroz razne foto i video materijale
 Kontinuirano vrednovati realiziranu suradnju
Očekivana postignuća:
 Osiguravanje optimalnih uvjeta cjelovitog razvoja djeteta
 Osiguravanje kvalitetne i ohrabrujuće komunikacije i stvaranja međusobnog povjerenja
između obitelji, odgojitelja i djeteta
 Bolje razumijevanje uloga i odgovornosti u odnosima roditelj-dijete - vrtić
 Razvoj poželjnih oblika ponašanja djece u odgojnoj skupini kao rezultat pružanja
potpore roditelja radu skupine
 Roditelj razvija vještine potrebne za odgoj i obrazovanje djeteta

5.1.2. Praćenje, procjenjivanje i dokumentiranje razvoja djece
Cilj:
Da bi se odgojno obrazovni rad i sam kurikulum vrtića temeljio na interesima, potrebama i
mogućnostima djece potrebno je razviti odgojno obrazovnu praksu temeljenu na umijeću
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praćenja procjenjivanja i dokumentiranja razvoja djece. Kontinuiranim praćenjem svakog
djeteta i skupine u cjelini, odgojitelji razvijaju umijeće refleksivne prakse, a kvalitetu rada
ustanove podižu na višu razinu. Također praćenjem i procjenjivanjem odgojitelj doznaje
aktualnu razinu znanja pojedinog djeteta, dokumentira i na temelju dokumentacije stvara
poticaje za daljnji razvoj djeteta. U takvom razvoju odgojne prakse važno je poticaje za buduće
aktivnosti predlagati na osnovi analize ranijih, neposredno održanih aktivnosti, potrebno je
kontinuirano pratiti aktivnosti djece, proučavati njihove aktivnosti analizom prikupljene
dokumentacije te stvarati i konstantno oplemenjivati okruženje materijalima za aktivno
istraživanje i učenje.
Zadaće :
U odnosu na dijete:
Tijekom aktivnosti procijeniti razinu uključenosti djece kako bismo dobili podatak o
tome da li su aktivnosti u skladu s dječjim potrebama i interesima, te da li su razvojno
primjerene
Osigurati djeci raznovrsne mogućnosti izražavanja i stvaralačke prerade vlastitih ideja i
načina razumijevanja u zoni aktualnog razvoja, te planirati daljnje aktivnosti u zoni
sljedećeg razvoja
Osigurati priliku djeci da vlastite aktivnosti razviju u smjeru koji je za njih svrhovit
Poticanje i podržavanje razvoja djetetova potencijala, kroz osnaživanje njihove prirodne
znatiželje i poštivanja interesa i potreba
Dijete naučiti osvještavati vlastiti proces učenja – starije odgojne skupine
Dijete uvažavati kao pojedinca kako bi razvilo samopoštovanje
Pravovremeno pružiti odgovarajuće podrške učenju djeteta

U odnosu na odgojitelje:
Dokumentiranjem aktivnosti djece pokušati razumjeti i prihvatiti individualni slijed
razvoja svakog djeteta ponaosob
Promišljanje razvojno primjerenog konteksta koji potiče razvoj potencijala djeteta, u toj
situaciji odgojitelj organizira okružje za učenje, prati i procjenjuje postojeće interese,
znanje i razumijevanje djece te nastoji omogućiti njihov daljnji razvoj.
Pratiti i podupirati trenutne interese i mogućnosti djece
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Planirati raznolike aktivnosti koje potiču djecu na stjecanje novih znanja
Jačanje kompetencija odgojitelja u provođenju samorefleksije i refleksije o kvaliteti
odgojno obrazovnih intervencija odgojitelja u aktivnostima djece
Uključivanje stručnih suradnika u proces praćenja kad je to potrebno

U odnosu na roditelje:
Osvještavanje roditelja o važnosti primjerenih poticaja
Osvještavanje roditelja o potrebi rane intervencije kod određenih razvojnih odstupanja
Osvještavanje roditelja da se u planiranju odgojno obrazovnog rada ustanove naglasak
stavlja na oblikovanje uvjeta za učenje djece, odgojitelj organizira okružje da je ono što
poticajnije za učenje, te prati i podupire trenutne interese i mogućnosti djece.
Osvještavanje roditelja o potrebi i razlozima uporabe različitih tehnika praćenja i
dokumentiranja razvoja djece
Uključivanje roditelja u sve segmente planiranja kurikuluma
Uključivanje roditelja u evaluaciju odgojno obrazovnog procesa

Strategije rada:
Suradnja između stručnog tima i odgojitelja rezultira i kvalitativnom dopunom redovne
pedagoške dokumentacije, koju uvodimo kako bi još detaljnije i povezanije pratili kontekst u
kojem se djeca izložena odgojno obrazovnom procesu, a sadrži:


Sociogram:
Dokumentiranje razvoja dinamike socijalnih odnosa unutar odgojnih skupina između djece, te
djece i odgojitelja kroz čitavu pedagošku godinu u svakoj odgojnoj skupini zasebno. Promjene
u dinamici socijalnih odnosa bilježe se 4 puta godišnje: po isteku rujna, siječnja, ožujka i lipnja.



Razvojna mapa:
Dokumentiranje značajnih razvojnih postignuća ili odstupanja svakog pojedinog djeteta u
odgojnoj skupini na preglednoj tablici koja obuhvaća svu djecu i kroz čitavu pedagošku godinu.
Razvojna mapa koristi se povremeno u suradnji s roditeljima kako bi dobili jasniju sliku o
razvoju svojeg djeteta, preciznosti dokumentiranja razvojnog procesa u DV Potočić, te kako bi
omogućili novim odgojiteljima kod promjene odgojitelja, zamjena ili prelaska djeteta u drugu
odgojnu skupinu jednostavan, dokumentiran i precizan prijenos informacija o djetetu unutar
obrazovne ustanove.
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Dokumentiranje razvoja poticaja u sobi dnevnog boravka:
Tablično dokumentiranje unesenih promjena u prostor sobi dnevnog boravka i vanjskog
prostora služi nam za praćenje interesa djece sadržajima u prostoru i dinamike njihove
nadopune, promijene ili reorganizacije. Uz tablični pregled informacija svaka odgojna
skupina radi i foto dokumentaciju kako bi točno znali postojeća stanja materijalnog
konteksta kroz pedagošku godinu.
Interni stručni aktivi na temu „ Vrtić zajednica koja uči“ – prof. E. Slunjski
Radni dogovori odgojitelja i stručnih suradnika u smislu planiranja razvojnih zadaća te
promišljanja primjerenih poticaja i uvjeta za učenje djece
Praćenje i procjenjivanje uvjeta i postupaka u odnosu na napredak i postignuća djece
Foto i video dokumentiranje rada u odgojnim skupinama te provođenje kontinuirane
refleksije na rad radi unapređivanja kvalitete rada i istraživanja raznih poticajnih
mogućnosti
Izrada individualnih razvojnih mapa ( bilješke o aktivnostima i dostignućima djeteta ) u
suradnji s djecom samom, roditeljima i stručnim suradnicima

Očekivana postignuća, u sukladnosti su s Nacionalnim kurikulumom:
Osiguranje dobrobiti za dijete ,osobne, emocionalne i tjelesne, obrazovne i socijalne
Cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija
Osposobljavanje praktičara za promišljanje vlastite odgojno obrazovne prakse
Osviještenost o potrebi kontinuiranog učenja i spremnosti na unapređivanje prakse

5.2 KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA


Kraći program ranog učenja engleskog jezika provodi se u suradnji s Udrugom za
promicanje ranog učenja stranih jezika „Naučimo puno“, Suglasnost KLASA: 60102/11-03/00330; UR BROJ:533-10-11-0005

CILJ:

podržavanje djetetovih specifičnih interesa za učenje stranog jezika, razvijanje

osjetljivosti za engleski jezik u djeteta i usvajanje osnovnog jezičnog vokabulara kao i
razumijevanje istog.
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ZADAĆE:


Osigurati sve elemente potrebne za kvalitetnu realizaciju programa



Kontinuirano pratiti i procjenjivati provedbu programa

STRATEGIJE DJELOVANJA:


Osigurati raznovrsne materijalne poticaje za ostvarivanje programa



Organizirati prostorno kontekstualne uvjeta za ostvarivanje programa



Prezentiranje metode rada i postignuća djece ( dokumentiranje procesa rada )



Ispitivanje roditelja u smislu zadovoljstva programom

5.3 KRAĆI SPORTSKI PROGRAM


Kraći univerzalni sportski program provode vanjski suradnici, osnivači Društva
športske rekreacije Športići, suglasnost KLASA: 601-02/07-03/00164, URBROJ: 53310-07-0006

CILJ: podržavanje razvoja djetetovih motoričkih sposobnosti i znanja kroz njima zanimljiv
sportski program
ZADAĆE:


Osigurati sve elemente potrebne za kvalitetnu realizaciju programa ( adekvatan prostor
u blizini vrtića )



Kontinuirano pratiti i procjenjivati provedbu programa

STRATEGIJE DJELOVANJA:


Osigurati raznovrsne materijalne poticaje za ostvarivanje programa - vanjski suradnici



Organizirati prostorno kontekstualne uvjeta za ostvarivanje programa- vrtić i vanjski
suradnici



Prezentiranje metode rada i postignuća djece ( dokumentiranje procesa rada )- vanjski
suradnici



Ispitivanje roditelja u smislu zadovoljstva programom
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5.4 KRAĆI SPORTSKI PROGRAM - KLIZANJE


Kraći program u trajanju od deset dana, vrijeme boravka na ledu 1 sat, ukupno 10 sati
provedbe programa u organizaciji ustanove za upravljanje sportskim objektima
„Sportski objekti Samobor“

CILJ: podržavanje djetetovih specifičnih interesa za kretanjem na nov i neuobičajen način.
paralelno s učenjem novih motoričkih vještina djeca razvijaju koordinaciju, ravnotežu,
izdržljivost, preciznost, brzinu i snagu, jačajući pozitivnu sliku o sebi uz razvoj
samopouzdanja.
ZADAĆE:



Osigurati sve elemente potrebne za kvalitetnu realizaciju programa – Sportski objekti
Samobor
Kontinuirano pratiti i procjenjivati provedbu programa

STRATEGIJE DJELOVANJA:


Dječji vrtić Potočić sudjelovat će u projektu Škole klizanja za predškolski uzrast
nadajući se da će takav program za djecu zaživjeti u Gradu Samoboru i tijekom narednih
godina. Kroz desetodnevni program djeci se primjereno organizira prijevoz od vrtića do
klizališta i završetkom sata povratak, za svakog polaznika klizaljke i sigurnosne kacige,
pedagoški pristup školovanih trenera, boravak na klizalištu bez gužve i napetosti sa
odlično raspoređenim rasporedom i radom u homogeniziranim grupama. Zadnji dan vrši
se provjera usvojenosti sadržaja te svaki polaznik prolazi poligon kako bi demonstrirao
usvojenost te sukladno usvojenosti dobio medalju i diplomu.
Za vrijeme boravka djece na klizalištu osigurana je stalna medicinska služba



Ispitivanje roditelja u smislu zadovoljstva programom

5.5 PROGRAM PREDŠKOLE
Program predškole obuhvaća odgojno – obrazovni rad s djecom koja se nalaze u
godini prije polaska u školu, a koja su obuhvaćena redovitim programom vrtića. Odgojno
obrazovni rad se oslanja na kurikulum predškole koji odražava vrijednosti, ciljeve, načela i
polazišta Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje.
CILJ: podizanje opće psihofizičke spremnosti za polazak djeteta u školu
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BITNE ZADAĆE:
U odnosu na dijete:


Istovremeno individualiziran i fleksibilan odgojno obrazovni pristup



Jačanje emocionalne stabilnosti



Poticanje djece na iskazivanje vlastitih ideja i interesa, razvijanje kritičkog mišljenja te
samostalnog planiranja, organiziranja i evaluacije provedene aktivnosti



Poticanje djece na samoinicirano učenje osposobljavajući ih da sami planiraju i
evaluiraju vlastito učenje, dok istovremeno upravljaju procesom učenja



Poticanje i osnaživanje djetetova istraživačkog interesa, te interesa za matematičko
logičke i prirodoslovne aktivnosti



Razviti kod djece sposobnost kreativnog izražavanja ideja, interesa, iskustava i osjećaja
kroz splet različitih izražajnih medija



Razviti kod djece digitalnu kompetenciju kroz upoznavanje s informacijsko
komunikacijskom tehnologijom i njenim mogućnostima i produbljivanje djetetovih
spoznaja i učenja



Potičemo djecu da aktivno sudjeluju u društvenim i kulturnim događanjima, te ih
osposobljavamo da imaju mogućnost komunikacije u multikulturalnoj zajednici



Potičemo djecu da njeguju vlastitu kulturnu i povijesnu baštinu



Razviti kod djece socijalnu i građansku kompetenciju ( dijete kao dio skupine i
zajednice, dijete kao suradnik u radu, preuzimanje odgovornosti za vlastite izbore,
odluke i ponašanja prema sebi, drugima i okruženju u kojem se nalaze )

U odnosu na odgojitelje:


Pravovremena i adekvatna priprema organizacijskih i kontekstualnih uvjeta ( kvalitetna
priprema prostorno materijalnog i socijalnog okružja )



Kontinuirana stručna usavršavanja u smislu profesionalnog razvoja odgojitelja kao
refleksivnih praktičara



Kontinuirano praćenje aktualnog znanja djece i stvaranje uvjeta za buduće učenje

U odnosu na roditelje:


Informiranje roditelja o načinu realizacije programa
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Informiranje roditelja o aktualnoj razini znanja djeteta



Informiranje roditelja o napretku i postignućima djece



Aktivno uključivanje roditelja u realizaciju programa

STRATEGIJE DJELOVANJA


Kontinuirano dokumentiranje procesa učenja djece



Inicijalna provjera trenutnog znanja i na temelju dobivenih podataka izrada ciljanih
zadaća



Primjena zadataka prilagođenih individualnim sposobnostima djece s ciljem postizanja
napretka



Finalna provjera aktualnog znanja djece

OČEKIVANA POSTIGNUĆA


Pozitivna socio - emocionalna klima u skupini



Sposobnost samoiniciranog učenja djece i osposobljenost za planiranje i evaluaciju
vlastitog učenja te upravljanje procesom učenja



Maksimalan razvoj osobnih kompetencija djece; komunikacija na materinskom jeziku,
komunikacija na stranom jeziku, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u
prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, inicijativnost i poduzetnost,
kulturna svijest i izražavanje, te socijalna kompetencija i svjesnost o važnosti
obiteljskog i institucijskog okruženja

.
5.6 PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA
Vrtić pravovremeno i kontinuirano prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške
dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću vodi stručnu dokumentaciju:


Matična knjiga djece



Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine
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Imenik djece



Ljetopis dječjeg vrtića



Godišnji plan i program rada za tekuću pedagošku godinu



Kurikulum vrtića za tekuću pedagošku godinu



Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada za proteklu pedagošku godinu



Program stručnog usavršavanja djelatnika



Dosje djeteta s posebnim potrebama

6 .NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA
Temeljem čl.29 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, broj 10/97, 107/07 i 94/13 )
te čl.57 Statuta Dječjeg vrtića Potočić Rakov Potok, odgojitelji i stručni suradnici obvezni su
kontinuirano se stručno usavršavati. Godišnjim planom i programom rada predviđa se
realizacija stručnih usavršavanja pretežno usklađenih s prioritetnim odgojno obrazovnim
zadacima, a u svrhu podizanja razine stručnih kompetencija, jer svaki djelatnik je dužan
promišljati o kvaliteti vlastite prakse i razini znanja koja posjeduje, te biti spreman vlastitu
praksu kontinuirano mijenjati i prilagođavati.
Stručno usavršavanje ostvarivat će se :
Održavanjem internih stručnih aktiva ( ravnatelj, supervizor, stručni suradnik,
odgojitelji )
Održavanjem vanjskih aktiva na temu NLP- praktičar u odgojnom kontekstu
Održavanjem sjednica Odgojiteljskog vijeća
Individualnim stručnim usavršavanjem putem praćenja stručne literature i periodike
Skupnim stručnim usavršavanjem izvan vrtića; stručni aktivi organizirani od strane
Agencije za odgoj i obrazovanje, psihološke radionice, seminari ..., ovisno o interesima
6.1 SKUPNO STRUČNO USAVRŠAVANJE UNUTAR VRTIĆA
U planiranju odgojno obrazovnog rada polazimo od stajališta da kvalitetnu odgojno obrazovnu
praksu i kurikulum izgrađuju djelatnici vrtića u skladu sa svojim profesionalnim znanjem i
razumijevanjem vlastite odgojno obrazovne prakse.
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Odgojitelji refleksivni praktičari, procjenjuju, analiziraju, postavljaju pitanja o procesu koji se
odvija u skupini. Povezuju teoriju i praksu, procjenjuju vlastitu praksu. Promišljaju o
strategijama upravljanja grupom. Na različite načine prate i dokumentiraju vlastiti rad te tragaju
za razlozima zašto su neki postupci bili manje ili više uspješni.
Tijekom pedagoške godine 2019./2020. rad odgojitelja u skupini pratit će supervizor prof. Edita
Slunjski jednom mjesečno, te će se nakon praćenja održati refleksija na rad.


nositelji: ravnatelj, odgojitelji svih odgojnih skupina, prof. Edita Slunjski



vrijeme ostvarenja: tijekom školske godine 2018./2019.

Cilj:
- kontinuirano stvarati što kvalitetniju odgojno obrazovnu praksu zajedničkim promišljanjem
odgojno obrazovnog procesa,
- odgojno obrazovni proces uskladiti sa različitim potrebama , mogućnostima i interesima
svakog djeteta ponaosob,
- stvoriti kvalitetno prostorno materijalno okružje za kontinuirani razvoj svakog djeteta
ponaosob
- omogućiti djeci da aktivno sudjeluju u procesu stvaranja kvalitetnog materijalnog okružja
kao preduvjeta samoiniciranog, samoorganiziranog vlastitog učenja,
- stvoriti uvjete u kojima će roditelji postati ravnopravni partneri u odgoju i obrazovanju djeteta
Vještine:
-

uvažavanje, prihvaćanje promjene, uključenost svakog pojedinca u stvaranje zajedničke
vizije

-

kontinuirano istraživanje vlastite odgojno obrazovne prakse kako bi je što bolje
razumjeli i kvalitetnije mijenjali

-

dokumentiranjem i

zajedničkim refleksivnim istraživanjem upoznati i osvijestiti

vlastite vrijednosti, te promišljanjem stvarati nove, zajedničke vrijednosti
-

smatrati promišljanje odgojno obrazovne prakse cijelo životnim procesom

Znanja i sadržaji:
-

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

-

Stručna periodika

-

Stručna literatura
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Oblici rada:
-

radni sastanci, dokumentiranje aktivnosti, zajedničko promišljanje, edukacija
odgojitelja, primjena aktivnosti u radu sa djecom

6.2. SKUPNO STRUČNO USAVRŠAVANJE VAN VRTIĆA


interno stručno usavršavanje u području komunikacija NLP- praktičar u
odgojnom kontekstu



Prema katalogu stručnih skupova – područja posebnog stručnog interesa:



Seminari i stručni skupovi prema planu AZOO

6.3. INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Plan individualnog stručnog usavršavanja pojedinog odgojitelja proizlazi iz stupnja
razumijevanja različitih segmenata odgojno obrazovnog procesa, samog pojedinca. Tijekom
godine odgojitelji će kontinuirano pratiti stručnu literaturu i periodiku sudjelovat će u akcijskim
istraživanjima i propitivanjima vlastite odgojne prakse jednom mjesečno te će prema vlastitim
interesima odabrati ponuđene teme sa stranica Agencije za odgoj i obrazovanje koje će kasnije
implementirati u rad.
Također će ovisno o vlastitim interesima i potrebama jednom mjesečno sudjelovati na
radionicama iz područja: NLP- praktičar, pod vodstvom psihologa.

6.4. RAD S PRIPRAVNICIMA
U procesu stažiranja tijekom školske godine 2019./2020. imamo tri odgojiteljice pripravnice.
Temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima stažiranja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem
vrtiću, dvjema odgojiteljicama pripravnicama u siječnju i veljači 2019.g.. izrađeni su programi
stažiranja u trajanju od godine dana od strane stručnog povjerenstva, dok je jednoj pripravnici
Program stažiranja izrađen u početkom rujna 2019.

6.5. RAD S STUDENTIMA
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Tijekom godine Učiteljski fakulteti u Zagrebu, Petrinji, Čakovcu… šalju studente predškolskog
odgoja na praktičnu nastavu u dječje vrtiće. Zadaci koje studenti na praktičnoj nastavi trebaju
provoditi u pisanom su obliku dostavljeni na adresu vrtića. Studentima se organizira rad u
radnom vremenu odgojitelja mentora te im se omogućuje da ovisno o godini studija provedu
tražene zadatke i o tome sastave bilješke.
U nedostatku adekvatnog stručnog kadra prisiljeni smo na radno mjesto odgojitelja u skupini
zaposliti vanredne studentice predškolskog odgoja u dvije odgojne skupine kao nosioca skupine
i jednu studenticu kao pomoćnog djelatnika, na Ugovor o radu u trajanju od 5 mjeseci. Sve
studentice pokazale su izniman interes za posao koji obavljaju, odgovorne su i spremne učiti.
Uz nadzor stručne službe i kolegice mentorice s kojom rade u skupini uvode se u rad.

7. SURADNJA S RODITELJIMA

Naša su nastojanja u suradnji s roditeljima primjereno odgovoriti na individualne i razvojne
potrebe djeteta i osigurati potporu njegovu cjelovitom razvoju. Otvorenom, podržavajućom i
ravnopravnom komunikacijom nastojimo aktivno uključiti roditelje u život i rad vrtića te ih
osnažiti kao partnere odgojno obrazovnog procesa.

7.1. OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA
 Informativni roditeljski sastanci i informativni kutići za roditelje


Upoznati roditelje sa protokolom ponašanja u kriznim situacijama



Prezentirati roditeljima program u svrhu detaljnog informiranja



Upoznati roditelje sa aktualnim pedagoško psihološkim i medicinskim temama



Provesti anketu za roditelje da bismo dobili uvid koji vid suradnje im najviše
odgovara



Upoznati roditelje sa osobitostima djetetova razvoja i posebnim potrebama



Upoznati roditelje s aktivnostima u ustanovi tokom školske godine kroz

 Individualna suradnja sa roditeljima:


Svakodnevni kontakti pri dovođenju i odvođenju djeteta iz ustanove



Inicijalni intervjui sa roditeljima novo upisane djece
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Izvješća o napredovanju djeteta



Konzultativni razgovori tijekom godine po potrebi



Problemski razgovori održani na inicijativu roditelja ili/i odgojitelja ili/i stručnih
suradnika

 Pobuđivanje interesa i djelovanje na aktivnom uključivanju roditelja za sudjelovanje u
radu odgojnih skupina i predškolske ustanove u cjelini, te jačanje roditeljskih
kompetencija


Sudjelovanje roditelja u planiranju aktivnosti tijekom godine



Uključivanje roditelja u odgojno obrazovni rad tijekom godine



Osnaživanje roditeljskih kompetencija kroz radionice s stručnim djelatnicima
vrtića



Sakupljačke aktivnosti tijekom godine



Sudjelovanje roditelja u radu Upravnog vijeća



Sudjelovanje u organizaciji i ostvarenje izleta, posjeta, predstava, proslava i
druženja tijekom godine

8. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

Cilj:
Nastojat ćemo postići da u zajednici budemo prepoznati kao „ Vrtić - Zajednica koja uči“, te
raditi na ostvarenju naše vizije „ Naš vrtić – prvi izbor za vaše dijete“. Trudit ćemo osvijestiti
svim čimbenicima odgojno obrazovnog procesa da je naša zajednička zadaća senzibilizacija
lokalne i šire društvene zajednice za potrebe ustanove.

U cilju financijskog osiguranja funkcioniranja ustanove
-

Gradsko poglavarstvo Grada Samobora, odjel za Društvene djelatnosti –
suradnja u provođenju zadataka brige o djeci predškolskog uzrasta

-

Grad veta Nedjelja, općine Stupnik i Klinča Sela

U cilju primjene svih važećih propisa u organizaciji vrtića kao ustanove
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-

Ured Državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene
djelatnosti- Ispostava Samobor – konzultacije, savjetovanja, organizacija
stručnih aktiva

-

Ministarstvo Znanosti obrazovanja i športa – suglasnosti

-

Agencija za odgoj i obrazovanje – suradnja pri uvođenju pripravnika u
odgojno obrazovni rad, praćenju stručnih skupova

U cilju provedbe zaštite zdravlja i osiguravanja optimalnih uvjeta za pravilan rast i
razvoj djece
-

Dom zdravlja Samobor – suradnja pri realizaciji programa zdravstvene
zaštite djece

-

Lopsi- obrtom za pružanje logopedskih usluga

U cilju suradnje s užom i širom društvenom zajednicom
-

Dječji vrtići u okruženju – izmjena iskustava u radu

-

Sportski objekti Grada Samobora – realizacija kraćeg programa klizanja

-

Osnovna škola u okruženju – posjet starijih odgojnih skupina školi

-

Župni ured – suradnja pri proslavi blagdana ( Dani kruha, Božić, Uskrs…
)

U cilju bogaćenja spoznaje života djeteta dodatnim sadržajima i aktivnostima
-

Kazalište „Trešnja“- organizacija posjeta kazalištu

-

Suradnja sa putujućim kazalištima prema ponudama

-

Suradnja sa Zagrebačkim kazalištem lutaka

9. VREDNOVANJE PROGRAMA

Program praćenja kvalitete rada vrtića – nastavak rada prema napucima Nacionalnog centra za
vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Naš je cilj kontinuirano podizati i zadržavati kvalitetnu odgojno obrazovnu praksu. Nastojimo
stalno promišljati, razmatrati i evaluirati kvalitetu odgojno obrazovnog rada. U realizaciji naših
nastojanja veliko smo iskustvo dobili suradnjom s Nacionalnim centrom za vrednovanje
obrazovanja kao vanjskim čimbenikom vrednovanja kvalitete koji nas je svojim smjernicama
nastojao osposobiti za stalnu i kvalitetnu samoprocjenu vlastitog rada.
PRIORITETENA PODRUČJA UNAPREĐENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.:
36



Kontinuirani razvoj partnerskih odnosa između vrtića i roditelja s ciljem sudjelovanja
obitelji u djetetovom razvoju i obrazovanju



Praćenje, procjenjivanje i dokumentiranje razvoja djece

RAZVOJNI CILJEVI:


Poticanje razvoja partnerskih odnosa



Podizanje kvalitete prakse u ustanovi

VJEŠTINE:
Jačanje kompetencija djelatnika vrtića za provođenje procesa samovrednovanja rada dječjeg
vrtića.
Sustavno procjenjivanje i samovrednovanje vlastite prakse.
Visoka motiviranost svih sudionika odgojno obrazovnog procesa za sustavan i odgovoran rad
na unapređenju kvalitete rada ustanove.
Vrijeme ostvarenja: tijekom godine
Nositelji: tim za kvalitetu (ravnatelj, predstavnici Upravnog vijeća, roditelja, administrativno
tehničke službe, lokalne zajednice).

10. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

Ravnatelj u ulozi poslovodnog i stručnog voditelja ima najveću odgovornost planiranja,
organiziranja, motiviranja i vrednovanja uspješnosti rada dječjeg vrtića. Planiranje i
programiranje njege i odgojno obrazovnog rada postavlja se kroz zadatke u odnosu na dijete,
odgojitelja, roditelja, stručne suradnike, stručno usavršavanje, te u odnosu na odgojno
obrazovni proces općenito. Uspješnost realizacije programa ranog razvoja djeteta ovisi o
uvođenju promjena koje će utjecati na način rada odgojitelja (suptilno poticanje na razvoj
maksimalnih sposobnosti pojedinca ) i promjenama u ozračju ustanove te radu s roditeljima.
Važno je podržavati timski rad prema kurikulumu i poticati kreiranje programa prema
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interesima i sposobnostima djeteta te omogućiti roditeljima što djelatnije uključivanje u rad
vrtića.
BITNI ZADACI
U odnosu na dijete:

-

Uspostavljanje povjerenja i bliskosti s djecom, osobljem vrtića te
prostorom u kojem borave

-

U radu vrtića njegovati pristup usmjeren na dijete, uzimajući u obzir
individualne potrebe svakog djeteta

-

Prepoznavati dječje individualne potrebe te omogućiti zadovoljenje u
dnevnom ritmu skupine

-

Stvaranje takvog okružja u kojem se dijete ući djelovati odgovorno
poštujući ostale, slobodno i kreativno izražavati svoje ideje

-

Sudjelovanje u timskom planiranju aktivnosti vezanih uz unapređenje
njege, zaštite, sigurnosti, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi

U odnosu na roditelje:

-

Uključivanje roditelja u svakodnevni rad u vrtiću, educirati ih kroz
radionice i sastanke o vještinama učenja u vrtiću te omogućiti
sudjelovanje u izradi materijala za aktivno izražavanje

-

Omogućiti roditeljima da sudjeluju u planiranju i programiranju rada u
vrtiću radi zadovoljenja potreba svog djeteta, upoznati ih sa inovacijama
u vrtiću

-

Stalno praćenje potreba djece i roditelja te nastojanje zadovoljenja istih u
svrhu zadovoljenja fleksibilnosti odgojno obrazovnog procesa

U odnosu na vrtić:

-

Dogovoriti se o svim aktivnostima, planovima i sadržajima Godišnjeg
plana i programa rada

-

Sudjelovanje u izradi Kurikuluma vrtića

-

Osigurati materijalne uvjete za rad sa djecom
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-

Poticati zajedničko planiranje, timski rad na realizaciji odgojno
obrazovnog procesa

-

Omogućiti što više specifičnih saznanja u odnosu na program, te da se ta
znanja šire i koriste u radu

-

Prisustvovanje raznim stručnim seminarima te primjena novih saznanja
u praksi

-

Razvijati međusobno povjerenje, sprečavati ugrožavanje dostojanstva, te
ukloniti sve prepreke koje sputavaju stvaralaštvo

-

Uključivati djelatnike te sudjelovati u akcijama koje pridonose
otvorenosti ustanove prema van

-

Dati pravo na grešku, ali isticati i uspjeh

-

Poticati dobru komunikaciju i upotrebu komunikacijskih vještina u
Dječjem vrtiću

-

Precizno utvrditi usavršavanje ( individualno, stručno, skupno )

-

Jasno odrediti nositelje i vrijeme ostvarenja

U odnosu na stručne suradnike:

-

Usavršavati timski rad, povezivanje vanjskih stručnih suradnika

sa

odgojiteljima Dječjeg vrtića Potočić, u svrhu provođenja što kvalitetnijeg
odgojno obrazovnog rada u skupini, te suradnje sa roditeljima

U odnosu na odgojno obrazovni proces:

-

Kreirati uvjete rada u kojima nema prisile, te poticati samo procjenu
vlastitog rada kod djelatnika

-

Organizirati i osigurati prostor odnosno poticajnu sredinu u kojoj će dijete
zadovoljiti svoje potrebe

-

Podizati kvalitetu življenja djece i odraslih

-

Obogaćivati pedagošku knjižnicu nabavom stručne literature

11. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA

U odnosu na dijete:
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Zadaci:
-

Kontinuirano praćenje djetetovog razvoja u svrhu primjerenog odgojnog
djelovanja unutar odgojne skupine i pravodobne psihološke intervencije

-

Ostvarivanje i praćenje ostvarivanja planova i programa njege, odgoja i
obrazovanja

-

Sudjelovanje i stvaranje što povoljnijih uvjeta rada za primjenu
humanističke razvojne koncepcije

Sadržaj:
-

Otkrivati i procjenjivati aktualne i potencijalne potrebe djeteta kod
prijema u vrtić i kod polaska u školu

-

Pratiti djetetov razvoj u cjelini i prema razvojnim područjima

-

Utvrđivati odstupanja u razvoju ( neujednačenost ritma, posebne potrebe
i teškoće u razvoju i darovitost )

-

Utvrđivati osobitosti obiteljskog, sociološkog i vrtićkog okruženja u
kojem se razvija dijete s posebnim potrebama

-

Primjena psiholoških testova i razvojnih skala

-

Voditi dokumentaciju o skupini i djetetu

-

Izrada tabela i skala za procjenu djetetovih potreba, mogućnosti i
razvojnih sposobnosti, te ponašanja u razdoblju prilagodbe i tijekom
godine ( sociogram i razvojna mapa )

-

Raditi na podizanju kvalitete zadovoljavanja potrebe djece i odraslih

U odnosu na roditelje:
Zadaci:
-

Rad s roditeljima kako bi se osigurao cjelovit razvoj djeteta

-

Upoznavanje roditelja s osobitostima djetetova razvoja i posebnim

Sadržaji:

potrebama
-

Rad s roditeljima: edukacija i savjetovanje kroz razne oblike
( individualno, roditeljski sastanci )

-

Savjetovanje roditelja djece školskih obveznika
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U odnosu na odgojitelje:
Zadaci:
-

Upoznavanje odgojitelja s razvojnim osobitostima djece

-

Poticanje stručne kompetencije odgojitelja u radu s djecom i roditeljima

-

Pomoć odgojiteljima u radu s djecom s posebnim potrebama

-

Rad na poboljšanju komunikacijskog okruženja djeteta kroz odnose:

Sadržaji:

roditelj, odgojitelj, dijete
-

Razmjena informacija o razvojnim osobinama novoupisane djece

-

Stručna pomoć u prepoznavanju djece s posebnim potrebama

-

Pomoć u planiranju individualiziranog rada s djetetom

-

Upoznavanje odgojitelja s inovacijama iz područja primjene psihologije

-

Sudjelovanje u oblikovanju poticajne i funkcionalne materijalne sredine

U odnosu na društvo:
-

Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje u cilju naobrazbe i
usavršavanja stručnih djelatnika

-

Suradnja sa DZ i centrom za socijalnu skrb

-

Suradnja s osnovnom školom

12. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA
Planiranje, provođenje i koordinacija rada na provođenju zdravstvene zaštite
o Upoznavanje s dječjim zdravstvenim i socijalnim statusom kroz individualne razgovore
s roditeljima na početku školske godine
o Edukacija djece, roditelja i djelatnika – posebno na području prevencije zdravlja i
stjecanja navika zdravog života
o Sudjelovanje u planiranju i programiranju njege i zdravstvene zaštite u odgojnim
skupinama tijekom cijele godine
o Vršenje antropometrijskih mjerenja te analiza istih dva puta godišnje
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o Vođenje zdravstvene dokumentacije: zdravstveni kartoni, evidencije ozljeda, evidencije
o higijensko epidemiološkom nadzoru, evidencije o sanitarnom nadzoru
o Raditi na bogaćenju dječje spoznaje o zdravom življenju
Briga o adekvatnom i pravovremenom provođenju higijenskih uvjeta
o Kontrola vođenja HCCP dokumentacije
o Kontrola održavanja higijene prostora u kojem borave djeca
o Kontrola higijene djece i djelatnika
o Kontrola higijene igračaka
o Briga o sanitarnim pregledima zaposlenika i pravovremenoj provedbi higijenskog
minimuma
Provođenje mjera za sprječavanje i širenje bolesti u skupinama
o Provođenje mjera za suzbijanje infekcija
o Izolacija bolesne djece
o Kontrola cjepnih kartona djece
o Kontrola i evidencija pobola djece
o Suradnja s nadležnim domom zdravlja ( pedijatrom i stomatologom )
Briga o prehrani u vrtiću
o Sastavljanje jelovnika
o Prilagođavanje jelovnika djeci s posebnim potrebama u prehrani
o Provjera kvalitete i kvantitete pripremljene hrane
o Praćenje normativa u prehrani
o Uvođenje zdravstveno preporučljivih, a novih namirnica u prehranu
o Praćenje nadoknade tekućine, usvajanje navika pijenja vode
o Intenzivan rad na stjecanju kulturno higijenskih navika u prehrani i podizanju kulture
konzumiranja hrane
13. GODIŠNJI PLAN RADA LOGOPEDA

S obzirom da je predškolski period najosjetljiviji i najintezivniji period djetetova razvoja, u toj
je dobi važno prepoznavanje teškoća u razvoju djeteta te rana intervencija. Vrlo važnu ulogu u
tom periodu ima logoped, stručnjak osposobljen za rad na prevenciji, detekciji,
dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja jezično-govorne komunikacije. Zbog toga je značajno
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da stručnu pomoć logopeda mogu dobiti upravo djeca predškolske populacije. Iz navedenih
razloga sklopljen je Ugovor o pružanju usluga logopeda privatnog logopedskog kabineta Lopsi.
Uloga logopeda
Zadaća logopeda u našem vrtiću je opservirati djecu iznad četvrte godine u smislu otkrivanja
poteškoća jezično- govorne komunikacije te spremnosti za školu i ponuditi roditeljima uz
njihovu dodatnu participaciju ukoliko je to potrebno rad na razvoju istih, ili uputiti roditelje na
detaljniji pregled u neku od specijaliziranih ustanova. Najčešći poremećaji koji zahtijevaju
stručnu pomoć logopeda u dječjem vrtiću su:


poremećaj izgovora glasova,



usporen ili nedovoljno razvijen govor,



poremećaji tečnosti govora (mucanje i brzopletost),



poremećaji glasa,



posebne jezične teškoće



poremećaji čitanja i pisanja.

Suradnja s roditeljima
Suradnju s roditeljima u terapijskom postupku je vrlo bitna. Logoped savjetuje roditelje za
njihov nastavak rada sa djetetom u obiteljskom domu prema uputama. Zbog toga je od izuzetne
važnosti da se i roditelji upoznaju sa vrstom i stupnjem poteškoće te se poučavaju konkretnim
terapijskim postupcima kako bi ishod terapije bio što uspješniji. Prije početka terapijskog
postupka obavlja se razgovor s roditeljima u kojem im se objašnjava način rada, poteškoće koje
dijete pokazuje te njihova uloga u cjelokupnom procesu.
Suradnja s odgojiteljima
Neophodna je i suradnja logopeda sa odgajateljima radi što boljeg upoznavanja djeteta i njegove
procjene. Odgajatelji se informiraju o procjeni jezično- govornog statusa, dobe naputke kako
mogu i oni vježbati s djetetom izgovor, te na taj način pomažu radu logopeda.
Suradnja s vanjskim stručnjacima
Logoped (ukoliko je to potrebno) upućuje roditelje da obave vanjske procjene stručnjaka (npr.
psiholog, neurolog, otorinolaringolog...) kako bi dobili što više informacija o djetetovom
razvoju te kako bi njegova terapija bila što uspješnija.
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U Rakovom Potoku, 30. rujan 2019.
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