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1. USTROJSTVO RADA
Dječji vrtić Prečko predškolska je ustanova koja djeluje na području Gradske četvrti Trešnjevka – jug.
U CILJU ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u vrtiću se osigurava racionalan i stručan odgojno
obrazovni rad koji obuhvaća različite dijelove procesa rada povezane u jedinstvenu radnu cjelinu.
U vrtiću je smješteno ukupno 628 djece na tri lokacije:
a) Marijane Radev 1 - centralni objekt – smješteno je 169 djece u osam odgojnih skupina + predškola 21
b) Tijardovićeva 13 - područni objekt – smješteno je 263 djece u dvanaest odgojnih skupina.
c) Jarnovićeva 23 - područni objekt – smješteno je 175 djece u devet odgojnih skupina.
U centralnom objektu nalazi se osam odgojnih skupina, dvorana za tjelesno vježbanje, sjedište ravnatelja, sjedište najmanje jednog člana stručno razvojne službe:
pedagog,psiholog, defektolog, logoped i zdravstveni voditelj, tajništvo, računovodstvo i centralna kuhinja iz koje se svakodnevno tri puta dnevno distribuira hrana
u područne objekte.
U područnim objektima: Tijardovićeva 13, nalazi se dvanaest odgojnih skupina, dvorana za tjelesno vježbanje, sjedište najmanje jednog člana stručno razvojne
službe, pomoćna kuhinja; u Jarnovićevoj 23, devet odgojnih skupina, dvorana za tjelesno vježbanje, najmanje jedan član stručno razvojne službe i pomoćna
kuhinja.
Sva tri objekta imaju osmišljen i opremljen vanjski prostor za boravak i igru djece na otvorenom.
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BITNE ZADAĆE
ZADAĆE

ŠTO

TKO

KADA



radno vrijeme vrtića

Ravnatelj

rujan 2021.



upisi i raspored djece po

Stručni tim

svibanj – kolovoz2022.
i tokom godine

skupinama


1.

raspored

Postaviti, pratiti i

skupinama,

mijenjatiustroj rada u

smjenama

10-satnom programu



odgojitelja
objektima

po
i

dnevno i tjedno po potrebi

dežurstva, zamjena odgojitelja na
Ravnatelj i odgojitelji

bolovanju


Ravnatelj i stručni tim

organizacija

godišnjih

odmora,

lipanj 2022. i po

– voditelji
potrebi

plaćenih i neplaćenih dopusta,
slobodnih dana

Osigurati vrijeme za
ostvarivanje
2.

zdravstveno –
rekreativnih programa



zimovanje

Ravnatelj,



ljetovanje

zdravstveni



program škole skijanja

odgojitelji



program škole plivanja



program škole klizanja



organizirati rad skupina i djecekoja
ostaju u vrtiću

pedagog, Prema
voditelj

ponudi

i

i interesima
roditelja i epidemiološkim
mjerama

ravnatelj
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Kontinuirano pratiti
3.



ispis i upis djece tijekom

upis djece prema smještajnim
kapacitetima, dobi djece i interesima
roditelja

administrativni

upis djece


Organizacija rada
tehničkog osoblja

kontinuirano

djelatnik, komisija za

pedagoške godine

4.

Ravnatelj,



raspored rada djelatnika prema

Ravnatelj i zdravstveni

potrebama djece i roditelja

voditelj

kontinuirano

ustroj rada prema nastalim
uvjetima



fleksibilan ustroj rada stručnih

Ravnatelj

periodično

Ravnatelj i stručni tim

kontinuirano

Ravnatelj i stručni tim

tromjesečno

Odgojitelji

polugodišnje

Ravnatelj i stručni tim

tromjesečno

suradnika u skladu s potrebama
djece, roditelja i odgojitelja


neposredni uvid u odgojno –
obrazovni proces

Pratiti i valorizirati rad
5.



valorizacija postavljenih zadaća
Godišnjeg plana iprograma

odgojno – obrazovnih
djelatnika


valorizacija postavljenih zadaća
Godišnjeg plana i programa u
posebnim programima (sportski
program, rano učenje engleskog
jezika, kontinuirana emocionalna i
senzorna stimulacija,
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alternativni montessori
program)


pravovremeno planiranje i
ostvarivanje zajedničkih oblika

Ravnatelj, stručni tim,
Odgojitelji-voditelji
tomova

Kontinuirano

stručnog usavršavanja
Ustroj skupnih oblika
6.

stručnogusavršavanja



7.

valorizirati dogovorene zadatke

Nastaviti provedbu

i unositi promjeneprema

postojećih projekta

potrebama djece i

(OMEP i ERASMUS),

Voditelji timova, mentori, Najmanje jednom
odgojitelji, stručni tim, mjesečno, premapotrebi
ravnatelj

roditelja

osmišljavanje i prijava
novih projekata

Napomena: Odgojitelji i stručni suradnici obvezni su voditi zajedničku evidenciju o timskom radu, stručnom usavršavanju, praćenju djece s
teškoćama u razvoju, potencijalno darovite djece, suradnju s roditeljima i ostalo.
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PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI u Dječjem vrtiću Prečko u ped.god.2021./2022.


Redoviti 10 -satni program

Posebni programi :


Rano učenje engleskog jezika



Sportski program



Kontinuirana emocionalna i senzorna stimulacija djece od 1-3 godine

Alternativni odgojno obrazovni programi:


Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori od 1-3godine



Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori od 3- polaska u školu

Nositelj Posebnih i Alternativnih programa je Dječji vrtić Prečko, a provodi se od 1. rujna 2021. do 30. lipnja 2022.godine
Programi javnih potreba:


Za djecu s teškoćama (integrirana u skupine redovnog 10-satnog programa)



Za darovitu djecu ( integrirana u skupine redovnog 10-satnog programa )



Program predškole

KRAĆI PROGRAMI:


Ritmika i ples – Medvjedići



Nogomet - Bubamara



Sport – Olimpići



Sport - Lavići

Nositelj programa nije Dječji vrtić Prečko. Organizacija kraćih programa odvijat će se u poslijepodnevnim satima prema iskazanom interesu djece i roditelja uz prethodnu
suglasnost Upravnog vijeća Vrtića i Gradskog ureda za obrazovanje..
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1.1. Radno vrijeme vrtića
U redovitim uvjetima radno vrijeme vrtića je od ponedjeljka do petka od 7.00 sati do 17.00 sati i prilagođava se stvarnim potrebama roditelja. Rad
skupina započinje u 7.30 sati i završava u 16.30 sati. Izvan radnog vremena skupina djeca borave u dežurstvu prema stvarno utvrđenim potrebama roditelja
(vodeći računa o zaštiti prava djeteta tako da maksimalno trajanje programa za dijete bude najviše 10 sati dnevno). Organizacija odgojno obrazovnog
procesa je fleksibilna, prilagođena stvarnim potrebama roditelja prema Odluci o nejednakom rasporedu radnog vremena.

NAZIV OBJEKTA

RADNO VRIJEME

BROJ
DEŽURNIH
SKUPINA

VRIJEME
DEŽURSTVA
6:00 – 7:30

Centralni objekt Marijane Radev 1
Područni objekt Tijardovićeva 13

Područni objekt Jarnovićeva 23



6:00 – 17:00

1

6:00 – 7:30

6:30 – 17:30
1

6:30 – 17:30

16:30 – 17:00

1

16:30 – 17:30
6:00 – 7:30
16:30 – 17:30

Vrtić radnim danom prima stranke u pravilu od 8,00 do 16,00 sati. Uredovno vrijeme može se preraspodijeliti prema potrebama korisnika u okviru
40-satnog radnog tjedna.



Dnevni odmor radnika Vrtića organizira se tako da se osigura kontinuirano ostvarivanje programa, nadzor nad djecom i kontakt sa strankama.



Zbog provedbe epidemioloških preporuka HZJZ u cilju sprječavanja širenja COVID-19 do daljnjeg će se raditi u posebnim uvjetima: odrasli nose maske
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u zatvorenom prostoru, drže socijalnu distancu od 2 m, dezinficiraju ruke na ulasku u vrtić, roditelji kod kuće mjere djeci tjelesnu temperaturu i upisuju u
evidencijsku listu u vrtiću.


Svi zaposlenici dužni su mjeriti temperaturu prije dolaska na posao i vrijednost upisati u evidencijsku listu. Znakovi koji upućuju na COVID-19 su povišena
tjelesna temperatura, simptomi respiratorne bolesti, poremećaj osjeta i njuha, gastrointestinalne smetnje te u slučaju pojave istih zaposlenici ne dolaze na
posao te o stanju obavještavaju ravnateljicu, voditelja i javljaju se nadležnom liječniku. Na posao također ne dolaze osobe koje imaju izrečenu samoizolaciju
i saznanje da su oboljele od COVIDa-19.



Svi odgojitelji i ostali zaposlenici se obavezuju nositi zaštitne maske u unutarnjim prostorima vrtića u vrijeme dolaska roditelja, na radnim dogovorima i
ostalim sastancima.



Iznimno je važna kontinuirana suradnja roditelja i odgojitelja kako bi se racionaliziralo radno vrijeme odgojitelja posebno ujutro i poslije podne ako se
potrebe roditelja za dolaskom i odlaskom djeteta promijene.



Zbog smanjenog broja djece u vrijeme blagdana, praznika, godišnjih odmora, a s ciljem racionalizacije rada, radit će se sa smanjenim brojem radnika i na
manjem broju objekata.
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Rad subotom u dežurnom vrtiću na području Trešnjevke organizira se u slučaju da se za boravak u vrtić prijavi više od 5-ero djece. Za boravak u vrtiću
roditelj je dužan izvršiti predbilježbu u tajništvu vrtića u kojem je dijete upisano, do srijede do 10 sati. Dužnost je roditelja da se do petka do 10 sati
informira u tajništvu da li će vrtić raditi.

Za boravak djece u predškolskoj ustanovi subotom ili duže od 10-satnog programa, roditelj plaća 20,00 kn po satu djetetova boravka, ako posebnim
zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba nije drugačije utvrđeno.

Adrese i brojevi telefona vrtića
DV Sunčana, Dječji trg 2

01

3867-420

DV Špansko, Špansko 11

01

3897-022

Dv Malešnica,Dobriše Cesarića 4

01

3480-210

Dv Prečko, Marijane Radev 1

01

3882-207
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1.2. Podaci o broju odgojno obrazovnih djelatnika, skupina i djece
OBJEKT

DOB

BROJ ODGOJNIH SKUPINA I DJECE
VRTIĆ

JASLICE
SKUPINA

BROJ

SKUPINA

DJECE

BROJ

UKUPNO

ODGOJITELJA

DJECE

BROJ
DJECE

CENTRALNI

1 – 3 god.

2

28

OBJEKT

2 – 3 god.

1

23

RADEV 1

3 – 4 god.

1

21

2

4 – 5 god.

1

22

3

5 – 7 god.

1

27

2

3 – 7 god.

2

48

5

5

118

18

4
2

UKUPNO

3

51

PODRUČNI

1 – 2 god.

2

36

4

OBJEKT

2 – 3 god.

2

47

4

TIJARDOVIĆEVA

3 – 4 god.

2

47

5

13

4 – 5 god.

2

48

4

5 – 7 god.

3

69

6

3 – 7 god.

1

16

2

169
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PODRUČNI
OBJEKT
JARNOVIĆEVA
23

UKUPNO

4

83

6

180

25

1 – 2 god.

1

15

2

2 – 3 god.

1

15

2

3 – 4 god.

2

33

4

4 – 5 god.

2

47

5

5 – 7 god.

2

46

4

19

2

3 – 7 god.
UKUPNO

1
2

30

7

145

19

263

175

Četiri dodatne odgojiteljice rade u šest odgojnih skupina gdje su djeca s TUR – u.
Zbog organizacije rada ravnatelj ima mogućnost izmjene rasporeda rada skupina i odgojiteljica.
1.3. Raspored odgojnih skupina i odgojitelja po objektima

OBJEKT

ODGOJITELJI

RADNO VRIJEME

SOVA
(Engleski)

Marijana Hanžek
Ksenija Dvoraček

7:30 – 13:00
11:00 – 16:30

Krijesnica
(Montessori 1-3)

Branka Đaković Bjelajac
Ivana Matija (Pavlić)

7:30 – 12:30
10:30 – 16:30

DOB

ODGOJNA SKUPINA

3-7 g.

1-3 g.

10

MARIJANE RADEV 1

1-3 g.

BUBAMARA
(Montessori 1-3)

Mihaela Žigmond Muženjak
Maja Kričanski (Zlatić)

7:30 – 12:30
10:30 – 16:30

3-7 g.

PČELA
(Montessori)

4-5 g.

GUSJENICA

5-7 g.

PUŽ

Božena Galić
Iva Olić (Kapusta)
Marina Kovaček (Prekpaljaj)
Ivana Đaković
Antonia Mayer (Pavić)
Klara Bahtić
Mihaela Popović
Kristina Bičanić (Grbeš)

7:00 – 12:30
8:00 – 13:00
11:00 – 17:00
6:00 – 12:00
8:00 – 13:00
11:00 – 16:30
7:30 – 13:00
11:00 – 16:30

3-4 g.

VJEVERICA

Marica Tatar
Martina Radat

7:30 – 13:00
11:00 – 16:30

2-3 g.

LEPTIR

Gordana Kontent
Renata Draganić

7:30 – 12:30
10:30 – 16:30

1-2 g.

LOPOČ

Irena Neralić
Ivana Orović (Košanski)

7:30 – 12:30
10:30 – 16:30

1-2 g.

TULIPAN

Anika Matanović (Špacapan)
Veronika Horvat Jagodić (Lalić)

7:30 – 12:30
10:30 – 16:30

2-3 g.

SUNCOKRET

Fatima Bektaši
Helena Pleša

7:30 – 12:30
10:30 – 16:30

2-3 g.

VISIBABA

Ivana Marić (Karabegović)
Irena Fabijanić (Kutleša)

7:30 - 12:30
10:30 – 16:30

3-4 g.

MAK
(Sport)

Ivanka Petrić
Zrinka Vrček

7:30 – 13:00
11:00 – 16:30
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TIJARDOVIĆEVA

3-4 g.

CIKLAMA

Maja Cindrić
Maja Huzjak, 1/2
Ksenija Hadžić

7:00 – 12:30
8:00 – 10:30
11:30 – 17:00

13
7:00 – 13:00
11:00 – 16:30

ZVONČIĆ
(Engleski)
ZUMBUL

Nikolina Bevanda
Martina Funderburg
Renata Carek
Ankica Čavar

RUŽA
(Sport)
TRATINČICA

Tatjana Ledinski
Gordana Kamerman
Anita Martić
Marina Prpić (Cvjetičanin)

7:00 – 13:00
11:00 – 16:30
7:30 – 13:00
11:00 – 16:30

6-7 g

MASLAČAK
(Sport)

Štefica Jakopec
Sanja Pavelić

7:30 – 13:00
12:00 – 17:30

6-7 g.

LJUBIČICA
(Sport)

Andrea Mioković
Maja Huzjak, 1/2
Josip Hrgović (Serdar)

6:00/ 6:30 – 11:30/12:00
10:30 – 13:30
11:00 – 16:30

2-3 g.

Marelica
(Masaža)

Sanja Švaljek
Andrea Jovanović

7:30 – 12:30
10:30 – 16:30

1-2 g.

LUBENICA
(Masaža)

Ines Jurić
Danijela Zorić

7:30 – 12:30
10:30 – 16:30

3-7 g.
6-7 g

5-7 g
4-5 g

7:30 – 13:00
11:30 – 16:30
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JARNOVIĆEVA 23

3-4 g.

BOROVNICA
(Sport)

Maja Kuntić
Iva Vrbanac

7:30 – 13:00
11:30 – 16:30

4-5g.

JAGODA
(Sport)

Sandra Smodek
Tina Belić

7:30 – 13:00
11:30 – 17:00

3-4 g.

ŠLJIVA

4-5 g.

TREŠNJA
(Sport)

7:30 – 13:00
11:00 – 16:30
7:00 – 13:00
10:00 – 13:30

3-4 g

KRUŠKA
(Sport)

5-7 g.

JABUKA

AnaMarija Filipčić
Ivana Benko
Višnja Rom
Mia Katanić 1/2
Marjanaka Lipak
Martina Vrkljan
Mia Katanić 1/2
Karmen Jakovina (Matijašević)
Antonia Lokas
Nada Herak

3-7g.

BRESKVA

Martina Demirović
Vlatka Stipanović

7:30 – 13:00
11:00 – 16:30

6:30 – 12:00
8:00 – 10:00
11:00 – 16:30
7:30 – 13:00
12:00 – 17:30

Program predškole provodi se od ponedjeljka do četvrtka od 16:30 – 19:30 u objektu Tijardovićeva, odgojiteljica Tanja Buhin.
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1.4. Ritam dnevnih obroka

SKUPINE

DORUČAK

VOĆNA UŽINA

RUČAK

UŽINA

Djeca 1-2 g.

8:00-9:00

10:00-10:30

11:30

14:00-14:30

Djeca 2-3 g.

8:00-9:00

10:00-10:30

11:45

14:00-14:30

Djeca 3-4 g.

8:00-9:00

10:00-10:30

12:00

14:00-14:30

Djeca 4-5 g.

8:00-9:00

10:00-10:30

12:15

14:30-15:00

Djeca 5-6 g.

8:00-9:00

10:00-10:30

12:30

14:30-15:00

Djeca 6-7 g.

8:00-9:00

10:00-10:30

12:30

14:30-15:00

Djeca 3-7 g.

8:00-9:00

10:00-10:30

12:15

14:30-15:00
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1.5. Godišnje zaduženje i struktura radnog vremena za ped.god.2021./2022.

Sukladno Zakonu o radu (NN149/09.NN 93/14), Pravilniku o načinu i vođenju evidencije o radnicima (NN 66/10.), Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN10/97 i NN 107/07. NN 94/13), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 60/08 i NN 90/1
zaposlenici Dječjeg vrtića Prečko imaju slijedeće obveze:
Svi zaposlenici dužni su potpisom potvrditi svoj dolazak i odlazak s posla u za to predviđene bilježnice u svim objektima. Ukoliko
djelatnici svoj rad realiziraju u više objekata, upisuju dolazak na posao i konačni odlazak koji označava kraj dnevne realizacije
radnog vremena. Odgojitelji voditelji na kraju mjeseca imaju obvezu bilježnice prekontrolirati i dati na uvid ravnatelju s mjesečnom
listom prisutnosti.
Odgojitelji voditelji vode dnevnu evidenciju odgojitelja u listama predviđenim Pravilnikom o načinu i vođenju evidencije o
radnicima (N.N. 66/10.) i na kraju mjeseca predaju tajnici vrtića na urudžbiranje, tajnicaravnatelju na potpis prije arhiviranja. Tajnica
zbirne lista predaje u računovodstvo. Evidenciju administrativnih djelatnika vodi tajnik, tehničkog osoblja zdravstvena voditeljica,
a za članove stručnog tima , zdravstvenog voditelja, tajnika i odgojitelja voditelja vodi ravnatelj.
Stručni suradnici i odgojitelji imaju obvezu voditi mjesečnu individualnu evidenciju sati neposrednog rada u vrtiću i izvan vrtića.
Odgojitelji predaju satnice voditelju , a stručni suradnici i odgojitelji- voditelji ravnatelju najkasnije do 5-og u mjesecu. Odgojitelj
voditelj ima obvezu istu prekontrolirati i potpisati te ju predati tajnici a tajnica ravnateljici na potpis.
Odgojitelji voditelji imaju obvezu voditi dnevne liste prisutnosti zaposlenika koju na kraju mjeseca šalju u tajništvo vrtića. Liste
potpisane od strane tajnice i ravnateljice dostavljaju se u računovodstvo vrtića zadnji dan u mjesecu.
Odgojitelji su dužni odsustvo s posla prijaviti voditelju objekta i tajnici vrtića (u slučaju odsutnosti tajnice nekom računovodstvenom
djelatniku) a stručni suradnici tajnici vrtića i ravnateljici. Odsustvo s posla pravda se donošenjem potvrde o nesposobnosti za rad u
roku od 24 sata te donošenjem i slanjem na mail, doznake o nesposobnosti najkasnije zadnji dan u mjesecu.
Radnici su obvezni pisanim putem zatražiti planirani izostanak s posla (plaćeni dopust, godišnji odmor ili slobodan dan). Ispunjeni
obrazac predaje se u tajništvo vrtića na urudžbiranje i ravnateljici na odobrenje/neodobrenje.
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STRUKTURA SATI ODGOJITELJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.
NEPOSREDNI
RAD
h, min

OSTALI
POSLOVI
h, min

STANKA UKUPNO
SATI
h, min
RADA

MJESEC

BR.DANA

SUBOTE

NEDJELJE

PRAZNICI

RADNI
DANI

09./21.
10./21.
11./21.
12./21.
01./22.
02./22.
03./22.
04./22.
05./22.
06./22.
07./22.
08./22.

30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31

4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4

4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
5
4

0
0
2
0
1
0
0
1
1
2
0
2

22
21
20
23
20
20
23
20
21
20
21
21

121,00
115,30
110,00
126,30
110,00
110,00
126,30
110,00
115,30
110,00
115,30
115,30

44,00
42,00
40,00
46,00
40,00
40,00
46,00
40,00
42,00
40,00
42,00
42,00

11,00
10,30
10,00
11,30
10,00
10,00
11,30
10,00
10,30
10,00
10,30
10,30

176
168
160
184
160
160
184
160
168
160
168
168

UKUPNO

365

52

52

9

252

1.386,00

504,00

126,00

2.016,00
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Broj radnih dana za svakog pojedinog zaposlenika/cu u pedagoškoj godini 2021./2022. izračunat će se temeljem oduzimanja 104 neradnih
dana u vrijeme vikenda, 9 dana blagdana od ukupno 365 dana koliko traje pedagoška godina, a umanjit će se za dane godišnjeg odmora koji pripadaju
zaposleniku/ci u 2022.

DANI
GODIŠNJEG
ODMORA

NEPOSR.
RAD
h, min

OSTALI
POSLOVI
h, min

STANKA

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

132,00
137,30
143,00
148,30
154,00
159,30
165,00
170,30
176,00
181,30
187,00
192,30
198,00

48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00

12,00
12,30
13,00
13,30
14,00
14,30
15,00
15,30
16,00
16,30
17,00
17,30
18,00

UKUPNO
SATI

h, min

192
200
208
216
224
232
240
248
256
264
272
280
288

DANI
GODIŠNJEG
ODMORA

RADNI
DANI

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213

UKUPNO
SATI
NA
RADU

NEPOSR.
RAD
h, min

OSTALI
POSLOVI
h, min

STANKA

1800
1792
1784
1776
1768
1760
1752
1744
1736
1728
1720
1712
1704

1237,30
1232,00
1226,30
1221,00
1215,30
1210,00
1204,30
1199,00
1193,30
1188,00
1182,30
1177,00
1171,30

450
448
446
444
442
440
438
436
434
432
430
428
426

112,30
112,00
111,30
111,00
110,30
110,00
109,30
109,00
108,30
108,00
107,30
107,00
106,30

h, min
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Voditelji - odgojitelji:
a) Vjera Brnetić za Centar,
b) Bernarda Horvat Poša
c) Gordana Kutleša
Imenovani voditelji će u suradnji s ravnateljicom koordinirati i efikasno organizirati proces rada odgojno-obrazovnih radnika u dijelu:

-

provedbe dežurstva

-

zamjene kraćih bolovanja

-

vođenje evidencije realizacije satnice odgojitelja

-

organizacije provođenja anketa s ciljem kvalitetnije organizacije procesa u vrijeme blagdana i ljetne organizacije rada

-

suradnje u izradi godišnjih odmora radnika

-

suradnje sa stručnim timom vezano uz organizaciju procesa i kvalitetniju i učinkovitiju usklađenost samog odgojnoobrazovnog procesa
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TJEDNO ZADUŽENJE SATNICE ODGOJITELJA

SATI TJEDNO
PETODNEVNI RADNI
TJEDAN
27

MINUTE TJEDNO
PETODNEVNI RADNI
TJEDAN
30

Ostali poslovi

10

00

Stanka

2

30

Ukupno

39

60

POSLOVI I ZADAĆE
Neposredni rad

SVEUKUPNO

40 sati

U vrtiću naglašavamo značaj timskog rada koji sadržava:
- dnevno, tjedno, mjesečno i tromjesečno planiranje i valorizacija
- rad na dokumentaciji (arhiviranje materijala i priprema za uvid)
- planiranje i kreiranje poticajnog okruženja
- priprema raznih vrsta poticaja za neposredni rad s djecom
- planiranje aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete suradničkih odnosa na svim razinama procesa (suradnja među zaposlenicima, suradnja sdjecom i
- roditeljima)
- planiranje oblika suradnje s društvenom zajednicom i ostalo.
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Vezano uz realizaciju ostale satnice tijekom pedagoške godine, osobito će se pratiti i procjenjivati osobni doprinos i angažman tj. spremnostmotiviranost
svakog odgojitelja u timskom radu, te individualno stručno usavršavanje i procjena nivoa doprinosa istog na unapređivanju rada u skupini.
TJEDNA STRUKTURA RADA ODGOJITELJA

NEPOSREDNI RAD S DJECOM

27,30

DOKUMENTIRANJE PROCESA

2,30

PRIPREMA, PLANIRANJE I POTICAJNO OKRUŽENJE

2,00

RAD U TIMOVIMA, STRUČNI AKTIVI, RAD SA STRUČNIM TIMOM

3,00

RAD S RODITELJIMA

1,30

ODGOJITELJSKA VIJEĆA; SEMINARI; INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

1,00

PAUZA

2,30

UKUPNO

40,00

Neposredni rad s djecom u skupini iznosi 27 sati i 30 minuta tjedno, a satnica koja proizlazi iz neposrednog rada – ostali poslovi iznosi 10 sati tjedno
i pauza 2 sata i 30 minuta. Dnevno neposredni rad iznosi 5 sati i 30 minuta, ostali poslovi dnevno iznose 2 sata, a pauza dnevno iznosi 30 minuta
(satnica podliježe preraspodjeli vezano uz potrebe djece; broj djece, projekte, programe i ostalo).

Neposredni rad se realizira preraspodjelom satnice po potrebi organizacije rada u skladu sa Zakonom o radu i ostalim zakonskim
aktima.
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Na osnovu ukazanih potreba, Kurikuluma, strategije vrtića, realizacije ciljeva u odgojno-obrazovnom radu i zadaća koji proizlaze iz
odgojno-obrazovanog procesa, timskog načina rada, stručnog usavršavanja, rada s roditeljima, u zajednici i sa zajednicom i ostalog, određena je satnica
ostalih poslova u odnosu na 10 sati tjedno, od kojih će se 8 sati preraspodijeljeno tjedno odrađivati u kontinuitetu nakon jutarnjeg ili prije
poslijepodnevnog neposrednog rada, a ostatak od 2 sata tjedno će se odrađivati izvan kontinuiranog radnog vremena uglavnom nakon 16 sati, a u to
spadaju: Odgojiteljska vijeća, rad s roditeljima i zajednicom, stručna predavanja vanjskih suradnika, zajedničko timsko planiranje, individualno stručno
usavršavanje i ostalo izvan radnog mjesta.

Struktura ostalih poslova je okvirna iz razloga što ovisi o specifičnostima organizacije procesa vezano uz realizaciju neposrednog rada, trenutačnih
potreba i iznimnih situacija. U slučaju preraspodjele satnice (zamjene i slično) dnevna struktura ostalih poslova je promjenjiva, a kada je zamjenski
rad obvezna je dnevna priprema i valorizacija. Zbog karaktera djelatnosti i po potrebi organizacije rada, neposredni rad se organizira i planira u
godišnjoj satnici, ali podložan je promjeni kao što je prethodno navedeno. Razlike eventualnog „viška“ sati koje odgojitelj ostvari potrebno je svesti
na „nulu“ korištenjem slobodnih dana ukoliko je moguće do kraja pedagoške godine. Slobodni dani iz akumulacije viška neposrednog rada odobravaju
se tijekom posebne organizacije rada, u pravilu tijekom smanjenog kapaciteta djece u vrtiću. Ostali poslovi iznose 10 sati i kao obveza su u skladu s
potrebom realizacije 40 satnog radnog tjedna.
„Stečene“ navike koje nemaju uporište u zakonu (realizacija tih sati kod kuće ili na drugačiji način) unijele su šarenilo u pristupu tumačenjaZakona koji
je vrlo jasan u reguliranju „posla kod kuće“. Niz zakonskih i pod zakonskih akata govore u prilog obvezi realizacije ove satnice u vrtiću te obvezama i
ovlastima poslodavca, profesionalnoj tajni i slično.
U Dječjem vrtiću Prečko se poštuju obveze postavljene zakonskim odredbama te je satnica donesena konstruktivnim dijalogom i u skladu kako sa
zajedničkim potrebama tako i specifičnošću skupine i samog odgojitelja. To znači da su ostali poslovi odgojitelja vezani uz obvezeproizašle iz potreba
neposrednog rada i uz okvirne potrebe i zaduženja po pojedinim segmentima, iz DPS-a koji obuhvaća planiranje, programiranje i vrednovanje rada,
pripremu prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima te poslove stručnog usavršavanja. Do njihove se strukture došlo
praćenjem i analizom niza prethodnih godina, a uz prijedloge odgojitelja i stručnih suradnika.
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Dio satnice „ostalih poslova“ godišnje je ostavljen kao mogućnost stručnog usavršavanja u osobnoj organizaciji (uz odobrenje ravnatelja) iliorganizirano
od strane ustanove, rad na literaturi, individualna zaduženja od strane stručnih suradnika ili radnih grupa.
Istovremeno se prati kvaliteta realizacije zadaća i potreban broj sati, omogućava fleksibilna organizacija zadaća i sati sukladno situacijskimpotrebama
odgojno-obrazovnog procesa (broj djece, bolovanja, neplanirane zadaće od strane vanjskih suradnika i nadležnih institucija), te usklađuje realizirana
satnica sukladno Kolektivnom ugovoru kako bi se eventualno akumulirani preraspodijeljeni sati izjednačili s prosječnimzaduženjem unutar tromjesečnog
i šestomjesečnog razdoblja.
Prosječno znači da se prema planu i fleksibilno-situacijski, te prigodom vremenskim rokova za realizaciju zadaća - realiziraju tjedni s povećanim ili
smanjenim opsegom ostalih poslova po prirodi procesa (na primjer tromjesečno planiranje događa se 1 u tri mjeseca, a evidentira se u cijelosti ili na
primjer opseg konzultacija, roditeljski sastanci i seminari isto tako ne mogu biti podijeljeni po svakom tjednu, nego se evidentiraju po realizaciji, kao
i niz ostalih pratećih poslova). Nadalje dio odgojitelja ima posebna zaduženja poput mentora
i voditelja objekata, koji će svoju satnicu prilagoditi tjednom propisanom prosjeku ili više ako za to postoji opravdani razlog, svakako uz prethodni
dogovor i odobrenje ravnatelja. Kako je u ljetnom periodu ostali dio satnice osjetno reduciran, preraspodjela većine ostalih poslova vezuje se uglavnom
do 30. 6. 2022.g. Promjena dinamike ostalih poslova mora biti najavljena tjedno i ne vrijedi pojedinačno za odgojitelja.
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TJEDNO ZADUŽENJE SATNICE STRUČNOG TIMA I ZDRAVSTVENOG VODITELJA
pedagog

zdrav. voditelj

defektolog

psiholog

logoped

sat, min

sat, min

sat, min

sat, min

sat, min

25 ,00

25 ,00

25 ,00

25 ,00

25 ,00

2 ,30

5 ,00

20 ,00

15 ,00

20 ,00

20 ,00

5 ,00

3 ,00

5 ,00

2 ,30

2 ,30

15 ,00

2 ,00

5 ,00

2 ,30

Ostali poslovi

7 ,30

7 ,30

7 ,30

7 ,30

7 ,30

Stručni tim: timsko planiranje i vrednovanje

1 ,30

1 ,30

1 ,30

1 ,30

1 ,30

Stručni tim: upis djece i formiranje skupina

0 ,30

0 ,30

0 ,30

0 ,30

0 ,30

Stručni tim: rad na unapređivanju procesa

3 ,00

3 ,00

3 ,00

3 ,00

3 ,00

Vođenje dokumentacije o neposrednom radu

2 ,30

2 ,30

2 ,30

2 ,30

2 ,30

Suradnja s drugim ustanovama, poslovi
stručnog usavršavanja, planiranje,
priprema za rad i drugi poslovi

5 ,00

5 ,00

5 ,00

5 ,00

5 ,00

Stanka

2 ,30

2 ,30

2 ,30

2 ,30

2 ,30

40 ,00

40 ,00

40 ,00

40 00

POSLOVI I RADNE ZADAĆE
Neposredni rad
rad s djecom
rad s odgojiteljima
rad s roditeljima/ostalim radnicima2

TJEDNO ZADUŽENJE UKUPNO

40 ,00
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Stručni suradnici su obavezni u neposrednom radu provoditi N.R.= 5 sati dnevno , što iznosi 25 sati tjedno, a ostale poslove do punog radnog vremena
(DPS, čl. 32) Voditeljica tima je ravnateljica vrtića. Tim se sastaje 2x mjesečno ili prema dogovoru prema potrebi. Na sjednicama tima se planira i
evaluira rad stručnih djelatnika odgojitelja i stručnih suradnika te se planiraju aktivnosti, intervencije, uvidi, istraživanja i stručno usavršavanje. Svi
stručni suradnici djeluju timski. Posebno se stavlja naglasak na unaprjeđivanju rada u jasličkim skupinama i provedbu kurikuluma predškole s djecom
u godini prije polaska u školu u odnosu na glavni zadatak održivog razvoja i suradnjus roditeljima. Nastavno na proteklu godinu, pratit će se evidentiranje
i dokumentiranje rada te poboljšati predstavljanje rada vrtića široj zajednici u skladu s epidemiološkom situacijom. Ova struktura je okvirna i sklona
promjenama s obzirom na dinamiku, organizacijsku strukturu, trenutačnu situaciju, potrebe i sl..
Obvezu mjesečnog planiranja rada u odnosu na skupine (djecu), odgojitelje i roditelje, stručni tim i ostalo, dužni su voditi članovi stručnogtima kao i
realizaciju dnevnih poslova.
Predviđena struktura poslova stručnih suradnika je okvirna struktura poslova i zdravstvene voditeljice.
Praćenje realizacije plana članova stručnog tima redovito vrši ravnatelj osobnim uvidom i putem protokola praćenja (tromjesečno). Radno
vrijeme stručnih suradnika bit će prilagođeno potrebama odgojno obrazovnog procesa.

NAČIN PRAĆENJA REALIZACIJE SATNICE ODGOJITELJA I ČLANOVA STRUČNOG TIMA:
1. Mjesečna izvješća o realizaciji satnice od strane voditelja - satničara
2. Evidencija rada u vrijeme posebne organizacije rada (obavezno)
3. Zapisnici radnih dogovora, sastanaka timova, odgojiteljskih vijeća, internih stručnih aktiva i sl.
4. Zapisnik s kolektivnog stručnog usavršavanja i seminara, susreta i sl.
5. Godišnje zaduženje satnice
6. Evidencija o radnom vremenu odgojitelja i stručnih suradnika
7. Protokoli praćenja od strane ravnatelja
8. Obavezna pedagoška dokumentacija
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PLAN POTREBE KADROVA ZA 2021./2022.
REDNI
BROJ

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA

VRSTA I STUPANJ
STRUČNE SPREME

1.

ravnatelj

1

VSS

2.
3.
4.
5.
6.

stručni suradnik – pedagog
stručni suradnik – psiholog
stručni suradnik – logoped
stručni suradnik – defektolog
zdravstveni voditelj

VSS
VSS
VSS
VSS
VŠS

7.

odgojitelji

8.

tajnik

1
1
1
1
1
63,
3 odgojitelja sa smanjenom radnom sposobnošću
2 ( na pola radnog vremena- jedan na neodređeno i
jedan određeno )

9.

voditelj računovodstva

1

VSS

10.

admin.računovodstvani radnik

2

SSS

11.

glavni kuhar

1

12.

kuhar

2

SSS
SSS

13.

pomoćni radnici u kuhinji

6,5

NSS, SSS

14.

ekonom – vozač

1

SSS

15.

domar – ložač toplinska stanice

3

16.

spremačice

11,5

KV, SSS
NK, KV,
PK, NSS, SSS

17.

spremačica - švelja

1

KV

18.

pralja

1

NK

UKUPNO IZVRŠITELJA

114

SSS, VŠS,VSS
VŠS,VŠS
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RASPORED RADA RAVNATELJA, STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE I OSTALIH DJELATNIKA VRTIĆA

DJELATNIK

RADNO MJESTO

Mirjana Celić

Ravnateljica

Petra Mršo

Pedagoginja

Kosjenka Lovrec-Marinović

Psihologinja

Nevenka Kapusta(Katava)

Defektologinja

Juraj Maldini

Logoped

RADNO VRIJEME
8:00-16:00
Ranije ili kasnije po potrebi
8:00-15:00
Ranije ili kasnije po planu
8:00-15:00
Ranije ili kasnije po planu
8:00-15:00
Ranije ili kasnije po planu
8:00-15:00
Ranije ili kasnije po planu

Zdravstvena voditeljica

7:00-14:00
Ranije ili kasnije po planu

Mirela Hopp Pros

Tajnica (4 sata)

8:00-12:00

Klea Korej

Tajnica (4sata)

12:00-16:00

Ivana Bertić

Marina Puljić Brajnović
Bojana Ber Damjanović
Ljubica Bičanić

Voditeljica
računovodstva
Admin.- računovodstvena djel.
Admin.- računovodstvena djel.

8:00-16:00

8:00-16:00

7:00-15:00
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Niko Ardalić

Ekonom – vozač

6:30-14:30

Marijana Poredski

Kuharica

6:00-14:00

Ivan Skočibušić ( Jurčec)

Kuharica

6:00-14:00

Sandra Šuti

Glavna kuharica

6:00-14:00

Nikola Pralas ( Vlašić)

Pomoćni kuhar

8:00-16:00

Kata Huzak

Pomoćna kuharica

6:00-14:00

Kristijan Kadojić

Pomoćni kuhar

8:00-16:00

Pola radnog
vremena;
pomoćna
kuharica –
pola radnog vremena
spremačica

8:00-16:00

Ruža Beić
Draženka Lenardić

Pomoćna kuharica

06:30-14:30

Mirjana Šebrek

Spremačica

12:00-20:00

Kata Ljevar

Pomoćna kuharica

7:00-15:00

Zvjezdana Bukvić

Spremačica

12:00-20:00

Ivica Marinić

Domar-ložač

6:00-14:00

Marijan Vadlja

Domar-ložač

6:00-14:00

Damir Rebernjak

Domar-ložač

6:00-14:00
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Jasna Barać

Spremačica

12:00-20:00

Mirjana Uzelac

Spremačica

12:00-20:00

Arsenka Barbarić (Boras)

Spremačica

12:00-20:00

Leida Jaković

Spremačica

12:00-20:00

Kamenečki Ivančica

Pomoćna kuharica

6:30-14:30

Olivera Ninić( Kos)
Janja Koren

Spremačica

12:00-20:00

Spremačica

12:00-20:00

Sandra Podsečki

Spremačica

6:30-14:30

Dijana Prigled

Spremačica

12:00-20:00

Đurđica Šteović

Spremačica

12:00-20:00

Nada Bosnar

Spremačica - švelja

6:30-14:30

Milek Sonja

Pralja

6:00-14:00

Zbog potrebe organizacije rada ravnatelj ima mogućnost izmjene radnog vremena. Svaki utorak tjedan jedan od članova stručnog tima ili zdravstveni
voditelj rade od 10 do 17 h u Centralnom objektu. Tajništvo prvi utorak u mjesecu radi od 8 do 17 sati . Računovodstvo radi svaki dan od 7 do 16
sati.
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2. MATERIJALNI UVJETI RADA
Bitne zadaće:
1. Osigurati najpovoljnije uvjete za zadovoljavanje razvojnih potreba djeteta, za zadovoljavanje potreba roditelja,
odgojitelja, svih zaposlenika:


individualnih



skupnih.

2. Kontinuirano provoditi sigurnosne i epidemiološke zaštitne mjere u dječjem vrtiću
3. Nabava zaštitne opreme i sredstava za nesmetano provođenje svih segmenata rada u vrtiću
4. Voditi skrb o održavanju svih objekata zbog starosti i dotrajalosti
5. Sustavno vidjeti brigu o ispravnosti i atestima električnih, plinskih, vodovodnih i ventilacijskih sustava, te strojeva i alata
6. Utjecati na odgovoran odnos djeteta, roditelja te svih zaposlenika prema cjelokupnoj

imovini

u radnom okruženju.
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Dječji vrtić Prečko je smješten na 3 lokacije.
Centralni objekt Marijane Radev 1, sa 8 odgojnih skupina star je više od 50 godina. Područni objekt Tijardovićeva 13, sa 12 odgojnihskupina. Područni
objekt Jarnovićeva 23, s 9 odgojnih skupina. Zbog starosti objekata potrebne su stalna i veća investicijska ulaganja.

OBJEKT

ZADAĆE

IZVOR
SREDSTAVA

ROK IZVRŠENJA

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE




Centralni objekt
Marijane Radev
1













Rekonstrukcija kanalizacijske mreže (na južnoj i zapadnoj strani objekta) i
sanacija sanitarnog čvora za odrasle u središnjem dijelu objekta-kod
dvorane.
Opsežnija obnova dvorišta: drenaža, travnjak, sprave za igru djece,
pješčanici, staze, klupe i postavljanjea skulpture „Lutonjica Toporko“
Stroj za pranje rublja
Stroj za glačanje rublja
Traktorska i ručna motorna kosilica za košnju trave
Uređenje prostora arhiva i nabava vatrootpornih ormara za arhivsku građu
(5 komada)
Sanacija 10 komada vrata na sobama i dječjim kupaonicama oštećenih u
poplavi (2019)

Gradski ured za
obrazovanje,
Prema
Gradska četvrt i
mogućnostima
i
Vrtić iz prihoda
dinamici dostupnih
od posebnih
sredstava
programa i EU
projekata

Dva spremišta - drvene kućice : za igračke i strojeve za održavanje na
vanjskom prostoru (zamjena dotrajalih limenih spremišta)
Sanacija kolnog gospodarskog ulaza ispred skladišta i centralne kuhinje
Ličenje soba dnevnih boravaka
Sanacija dviju kupaonica zbog dotrajalosti instalacija
Lakiranje parketa u 3 sobe dnevnog boravka
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NABAVA I DOPUNA














Dopuna opreme u dvorani za tjelesno vježbanje
Nabava i dopuna didaktike po odgojnim skupinama i kabinetima stručnog
tima
Nabava informatičke opreme za potrebe računovodstva i održavanje
Nabava uređaja za skeniranje te kodni brojevi za potrebe provođenja
inventure
Nadopuna kuhinjskog pribora za pripremu i distribuciju hrane za djecu s
posebnim potrebama i pribora za jelo i piće.
Nabava potrošnog materijala za odgojne skupine
Nabava ležaljki i stolaca, stolova za vrtićke i jasličke skupine
Nabava 3 usisavača, jedan po objektu
Nabava 5komada CD player-a za odgojne skupine
Nabava didaktike za djecu s teškoćama u razvoju, potencijalno darovite i
djecu u programu predškole
Nabava radne obuće i odjeće za odgojitelje i ostalo osoblje
Nabava materijala za šivanje (krpe za kolica, trljačice, podbradci za djecu,..)
Nabava strojeva i alata za tehničko održavanje: električno glodalo,
električna brusilica, aku bušilica
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INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE







Područni objekt
Tijardovićeva 13









Izmjena zastarjelih rasvjetnih tijela i postavljanje LED rasvjete
Nabava i postavljanje sjenila na terasu ispred svih soba dnevnog boravka u
prizemlju objekta ( 4 jasličke grupe)
Natkrivanje dviju velikih terasa na katu (krovna nadstrešnica ili pergola)
Nabava i postavljanje drvene kučice – spremište za igračke
Izmjena parketa u 4 sobe dnevnog boravka (izmjena „lamel“ parketa )
Izmjena napuknutih umivaonika , WC školjki i sigurnosnih
ventila za vodu u dječjim sanitarijama - kupaonicama
Završna obrada terase u prizemlju objekta ( betonski sloj se ljušti)
Sanacija čajne kuhinje: zidne i podne pločice
Nabava perilice za suđe
Nabava indukcijske ploče ili štednjaka
Nabava materijala za ugradbene ormare u 3 sobe dnevnog boravka koji
su ujedno pregradni zidovi prema hodniku
Nabava ormara za scenske lutke
Sanacija i uređenje skloništa

Gradski ured za
obrazovanje,
Prema
Gradska četvrt i mogućnostima
i
Vrtić od
dinamici dostupnih
posebnih
financijskih
programa i EU
sredstava
projekata

NABAVA I DOPUNA








Nabava i dopuna didaktike po odgojnim skupinama a posebno za djecu s
teškoćama u razvoju, potencijalno darovitu djecu i djecu u predškoli
Nabava potrošnog materijala za odgojne skupine
Nabava informatičke opreme za potrebe rada s djecom
Nabava CD-player (6 komada)
Nadopuna opreme u dvorani za tjelesno vježbanje
Nabava kolica za čišćenje prostora( 3 komada )
Nabava mobilnih panoa za djecu
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Područni objekt
Jarnovićeva 23

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
 Nadogradnja objekta za još 9 odgojnih skupina s pripadajućom opremom
 Sanacija i uređenje postojećih 9 odgojnih skupina i pratećih prostora
garderobe i kupaonice(ličenje zidova, lakiranje parketa, wc-i , umivaonici)
 Sanacija krovišta (lesonit ploče) i kanalizacijskih cijevi.
 Ličenje zidova i lakiranje parketa u dvorani za tjelesno vježbanje
 Drvena kućica na dvorištu – spremište za igračke za igru na
otvorenom
 Sanacija i uređenje skloništa
 Ličenje garderobe za odgojitelje i nabava garderobnih ormara

Gradski ured za
obrazovanje,
Prema
Gradska četvrt i mogućnostima
i
Vrtić od
dinamici dostupnih
naplate
financijski sredstava
posebnih

NABAVA I DOPUNA
 Nabava i dopuna didaktike po odgojnim skupinama
 Nabava potrošnog materijala za odgojne skupine
 Nabava stolaca, stolova, ležaljki i namještaja za centre aktivnosti u četiri
odgojne skupine
 Nabava kolica za čišćenje ( 3 komada)
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3. NJEGA I SKRB ZA PSIHOFIZIČKI RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE
Zdravstvena zaštita djece, njega i pravilna prehrana, te zdrav stil življenja sastavni su dio cjelovitog razvoja djeteta te dugoročno postizanje globalnog
cilja – zdravlje za sve.
Zdravstvena voditeljica u dječjem vrtiću radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima,ravnateljicom,
odgojiteljima, roditeljima, pedijatrima i ostalim čimbenicima, sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka koji se mogu grupirati u četiri područja, i to;
• 1. zdravstvena zaštita djece
• 2. praćenje i unapređenje sanitarno - higijenskih uvjeta u dječjem vrtiću
• 3. praćenje i unapređenje prehrane djece
• 4. priprema i realizacija zdravstvenog odgoja
Zdravstvena voditeljica u predškolskom sustavu ima stoga vrlo odgovornu zadaću da svoja profesionalna znanja integrira u odgojno obrazovni proces
i zajedno s ostalim suradnicima osigura najbolje moguće uvjete potrebne za optimalan dječji razvoj.
Prema zakonu o predškolskom odgoju u okviru Godišnjeg plana i programa više medicinske sestre, glavni zadatci su:
• 1. Mjere zdravstvene zaštite
• 2. Mjere higijene
• 3. Mjere pravilne prehrane
• 4. Zdravstveni odgoj- temeljna zadaća je njega za skrb i tjelesni razvoj i zdravlje djece s posebnim naglaskom na očuvanje zdravlja, radu na osiguranju
i unapređenju higijenskih uvjeta, te radu na praćenju i unapređenju prehrane.
Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece definirana je Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima,
propisanom od Ministarstva zdravstva.
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Zadaća: čuvanje, održavanje i unapređivanja zdravlja djece te stvaranje sigurnog okruženja za život.
Cilj: zaštitno-preventivnim programima stvarati uvjete za zdravlje i djetetu pružiti mogućnosti za dostizanje punog zdravstvenog potencijala.
Suradnici: ravnateljica, pedagog, psiholog, osoblje tehničke službe i kuhinjsko osoblje, roditelji, stručnjaci izvan vrtića
Strategija: aktivan pristup skrbi za zdravlje djece sukladan kompetencijama više medicinske sestre, uz implementaciju u proces zdravstvene njege
kreiranjem i provođenjem preventivnih i programa sigurnosti koji definiraju djelovanje ondje gdje dijete boravi, živi, uči i provodi vrijeme, gdje se
susreću i isprepliću utjecaji obitelji, zajednice, pojedinca, društvene i ekonomske okoline.

Rizici:
1. Grupiranje djece povećava izloženost akutnim infekcijama
2. Mogućnosti slučajnog ozljeđivanja djece
3. Djeca s alergijskim reakcijama i kroničnim bolestima u grupama

Razine djelovanja:
1. Identifikacija i prevencija potencijalno rizičnih situacija i čimbenika sigurnosti djece planiranjem i realizacijom suradničkih odnosa usmjerenih na
djelovanje utemeljeno na znanju s ciljem čuvanja, održavanja i unapređivanja zdravlja djece
2. Materijalno organizacijski uvjeti stvaranja sigurnog i zdravog okruženja za život u dječjem vrtiću
3. Suradnja s odgajateljima, roditeljima, stručnim suradnicima, vanjskim specijalistima i ostalima uključenim u skrb o pojedinom djetetu, ostalim
zaposlenicima radi otkrivanja i tretiranja najraznovrsnijih aktualnih i potencijalnih zdravstvenih problema djece.
Polazišta programa:
• Dječji vrtić – mjesto sigurnog, zdravog i sretnog okruženja za dijete
• Svako dijete ima pravo na zdravo, sretno i sigurno djetinjstvo
• Svaki zaposlenik u predškolskoj instituciji, ostvarivanjem svoje radne uloge, doprinosi zdravom i sigurnom odrastanju djece u vrtiću
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Programi i protokoli koji definiraju skrb za zdravlje, rast i razvoj djece tijekom boravka u Vrtiću.
Programi:
1. program sigurnosti
2. program skrbi za higijenski način provođenja aktivnosti i odmora djece
3. program pravilne prehrane (uključuje sustav samokontrole prema načelima HACCP sustava, programe prehrane prema standardnom jelovniku i
programe skrbi za djecu s alergijama i intolerancijom )
4. program praćenja rasta i razvoja djece
5. program skrbi za djecu u akutnim zdravstvenim stanjima
6. programi skrbi za djecu s kroničnim bolestima – Individualni Zdravstveni Planovi (IZP)
7. program zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja (uključuje programe podrške odgajateljima
u aktivnostima koje pridonose stvaranju higijenskih navika, sigurnosti i zaštite zdravlja djece, uspostavu i realizaciju IZP prema aktualnim potrebama:
alergije, febrilne konvulzije, astma i druge kronične bolesti.

Protokoli :
1. Ozljeda djeteta
2. Dijete nejasnog zdravstvenog statusa u vrtiću
3. Praćenje epidemioloških indikacija
4. Oživljavanje djeteta
5. Alergijska reakcija i Anafilaktički šok
6. Astmatični napad
7. Hipoglikemija djeteta
8. Febrilitet djeteta
9. Febrilne konvulzije
10. Osip po koži
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11. Ušljivost vlasišta
12. Bolovi u trbuhu i proljevi
13. Upravljanje alergenima
14. Obrazac zapisnika postupanja prema protokolu.
Postupanje u skladu s protokolom prevencije i postupanja u situaciji zaraze koronavirusom (Covid-19) u vrtiću Prečko, izrada i revidiranje protokola
za sve zaposlenike prema preporukama HZJZ-a.
U skladu s epidemiološkim preporukama provoditi će se stručni aktivi za odgojitelje i ostale zaposlenike:
- Alergija kod djece i uporaba Epi Pen-a
- Anafilaktički šok
- Febrilne konvulzije
- Uporaba Diazepam klizme
- Ušljivost kod djece
- Pružanje prve pomoći- Dr. Bičanić (suradnja s Crvenim križom) – u skladu s epidemiološkim preporukama
- Dva puta godišnje provoditi sa svim djelatnicima Protokoli sigurnosti u vrtiću Prečko
- Uvid u rad i kvalitetu za vrijeme popodnevnog odmora

Radionice za djecu:
Pravilno pranje ruku CPSA“ Sapunčić“- u skladu s epidemiološkim preporukama
Praćenje i evidencija sanitarnih knjižica svih djelatnika u dječjem vrtiću Prečko
Edukacija tehničke službe- nutritivne alergije kod djece, HACCAP
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Sportski program
U skladu s epidemiološkim preporukama u sportskom programu će se osobito provoditi briga o:
- briga o nadoknadi tekućine prije i poslije sporta
- briga o higijenskim uvjetima dvorane
- briga o higijeni ormarića za odjeću i obuću
- briga o prozračivanju prostorija prije i polije sporta
- briga o zdravoj prehrani
- zdravstvene radionice sa odgajateljima i pedagogom
- radionice sa djecom i odgojiteljima
STRUČNO USAVRŠAVANJE zdravstvene voditeljice
Sudjelovanje na skupovima u organizaciji:
- Agencije za odgoj i obrazovanje
- Stručnog društva i podružnice med. sestara u vrtićima Grada Zagreba
- HUMS-a
- Društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju
- Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba
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4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Odgojno-obrazovni rad u Dječjem vrtiću Prečko za ped. god. 2021./2022. planiran je i ostvaruje se kroz provedbu:
a) dokumenta Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u
školskoj godini 2021./2022. ( HZJZ 26. kolovoza 2021.)
b) dokumenta Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19, Pedagoška/školska godina 2021.-2022. (Ministarstvo
znanosti i obrazovanja, 31. kolovoza 2021.)
Navedeni dokumenti su polazišne točke za promišljanje, planiranje i organiziranje rada.
Ovogodišnji odgojno – obrazovni rad temeljit ćemo na praćenju dosadašnjeg rada u odgojnim grupama,te zaključcima o smjeru kojim planiramo
poboljšati kvalitetu rada na svim razinama. Nastavit ćemo započete procese na podizanju kvalitete rada s djecom, jačanju stručnih kompetencija
odgojitelja, te osobit naglasak ove godine stavit ćemo na podizanje razine kvalitete u radu s roditeljima.
Bitne zadaće :


Promicanje aktivnosti održivog razvoja



Rad na podizanju razine kvalitete suradnje s roditeljima

Bitne zadaće odgojno-obrazovnog rada ove godine realizirat ćemo u skladu s preporukama HZJZ-a: i MZO-a
U radu s odgojiteljima:


Planiranje i osmišljavanje rada s djecom kroz projekte



„Djeca čitaju djeci“, projekt koji planiramo za svu djecu školske obveznike u suradnji s knjižnicom Prečko i O.Š. N. Tesle



„Večer matematike“, „Večer čitanja i pisanja“



Uključenost u Erasmus i OMEP projekte



„Održivi razvoj“ u suradnji s udrugom Zeleni klik
40

U radu s djecom:


Osiguravati uvjete kroz koje će djeca stjecati samostalnost, socijalne vještine



Osiguravati djetetu neposredno iskustvo u kojem se učenje odvija spontano i intuitivno



Osigurati veće uključivanje djetetove obitelji i društvene zajednice (škole, knjižnice i sl.) u odgojno obrazovni proces

Kako bi rad sa djecom bio što kvalitetniji, stručni suradnici će s odgojiteljima planirati aktivnosti i sadržaje koje potiču djetetov razvoj u svim
segmentima. Kontinuirano tijekom godine stručni suradnici i odgojitelji će osmišljavati aktivnosti koje doprinose razvoju pojedinih kompetencija te
sukladno tome obogaćivati rad i materijalnu sredinu. Planirane aktivnosti i sadržaji provoditi će se tokom cijelog dana, poštujući individualizirani
pristup svakom djetetu. Uvjeti i kvaliteta prostornog konteksta poboljšavati će se i dorađivati tijekom godine prateći potrebe i interese djece. Planiranje
odgojno – obrazovnog procesa i dokumentiranje istog odvijat će se uz propisanu dokumentaciju i drugim vidovima dokumentiranja (razvojne mape,
foto i video dokumentacija).
Bitne zadaće odgojno-obrazovnog plana realizirat ćemo radom u interesnim skupinama. Interesne skupine će predstavljati odgojitelji, stručni suradnici
i ravnatelj. Interesne skupine će se razlikovati po specifičnim interesima i znanjima odgojitelja i stručnih suradnika. Interesne skupine biti će
raspoređene u sva tri objekta. Odgojitelji sa specifičnim znanjima i vještinama biti će voditelji pojedinih skupina, a stručni suradnici koordinatori
procesa. Cilj rada interesnih skupina je prijenos znanja i iskustava međusobno, te poticanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa na samostalno
i zajedničko istraživanje i mijenjanje prakse.
Stručni suradnici, svaki iz svoje specifične uloge, koordinirat će rad interesnih skupina tijekom svog tjednog prisustvovanja po objektima.
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Cilj, zadaće i plan aktivnosti za održivi razvoj
Jedna od mogućnosti efikasnog očuvanja čovjekova okoliša je odgoj i obrazovanje djece za održivi razvoj. U predškolskoj dobi postavljaju se temelji
ukupnog odnosa prema prirodi, razvija se pozitivan stav prema ekologiji, djeca putem različitih aktivnosti (kroz igru i učenje) spoznaju svijet oko
sebe, upoznaju prirodu, uče se ljubavi prema njoj te mogu otkriti svoje mogućnosti djelovanja na njenoj zaštiti i očuvanju. Djeca stvaraju zdrave navike
u prehrani, rado se bave raznim oblicima kretanja i drugim tjelesnim aktivnostima.
Program za održivi razvoj integrirani je dio svih programa, a koncipiran je tako da dijete uči i potiče ga se na očuvanje prirodne i društvene okoline,
što uključuje odgoj za okoliš i brigu za svoje zdravlje i zdravlje drugih. Tako koncipiranim programom poboljšava se opća kvaliteta djetetova života
u cjelini, njegov znatiželjan, aktivan, stvaralački odnos prema okolini, potiču se različiti oblici opažanja svim senzornim modalitetima, a napose tjelesni
razvoj i zdravlje djeteta.

CILJ:
Jačanje osjetljivosti svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu za održivi razvoj, razvijanje svijesti o potrebi zaštite okoliša te utjecaju okoliša na
zdravlje djece i odraslih. Projekt je usmjeren na daljnje unapređivanje rada na temama koje doprinose razvoju ekološke pismenosti djeteta i doprinose
cjelovitom razvoju djeteta. Teme kojima ćemo se baviti su: okoliš – suživot s prirodom, otpad, promet, očuvanje izvora energije, zdravlje (pravilno
pranje ruku, mentalno zdravlje – dobrobit), društvo, tradicija i kultura.

ZADAĆE:
 poticati radoznalost i interes djeteta za prirodno okruženje, razvijati interes za raznolikost i ljepotu biljnog i životinjskog svijeta
 razvijanje i poticanje svijesti djeteta o značaju prirode za život ljudi
 poticanje brige djeteta za prirodnu i društvenu okolinu zbog njezinog utjecaja na biljni i životinjski svijet i obrnuto
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 razvijanje osjećaja osobne odgovornosti za očuvanje biljnog i životinjskog svijeta /okoliša (razvrstavanje otpada, recikliranje, održivi
promet, racionalno trošenje energije...)
 razvijanje spoznaje o prirodnim pojavama i njihovom djelovanju na biljni i životinjski svijet
 osvješćivati opasnosti od zagađenja okoliša i mogućnosti za njegovo očuvanje
 osvješćivanje važnosti prirodnih oblika kretanja (puzanje, hodanje, penjanje, trčanje…) i bavljenja sportom radi očuvanja dobrog zdravlja
(fizičkog i psihičkog)
 osvješćivanje važnosti pravilne prehrane na cjelokupno funkcioniranje organizma.

Pri projektnom planiranju treba se voditi računa o tome da je dijete aktivan sudionik odgojno-obrazovnog procesa koji uči čineći i istražujući te da se
kroz rad na projektu treba utjecati na cjeloviti razvoj djeteta.
Od rujna 2018. uključeni smo u projekt udruge Zeleni klik! čiji je cilj senzibilizirati djecu za suživot s prirodom u životnom okolišu, njegovoj zaštiti te
aktivno djelovanje kroz djeci primjerene aktivnosti. Provođenje projekta zahtjeva uključenost djece i svih zaposlenika te ih se kroz praktične akcije
uči ponašanju koje pozitivno djeluje na okoliš.

AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA:
ŠTO

KAKO

TKO

KADA

EKO – info kutić i „Zeleni
otok“

urediti info kutić – eko tema

Odgojitelji domari ravnatelj

Radionice Zelenog klika

Radionice za djecu

Djeca i odgojiteljice iz odgojnih
skupina, pedagoginja, voditeljice iz Tijekom godine
Zelenog klika, Domari

„Zelena čistka“

Sakupljanje i odvajanje otpada

Djeca, roditelji i odgojitelji skupine Tijekom godine

Tijekom godine

43

Obilježavanje značajnih eko
datuma

Aktivnostima unutar i izvan vrtića

vrtićke skupine

Tijekom godine

EKO info pult – letci, brošure

pripremiti letke, plakate, dječju
dokumentaciju

pedagog, starije skupine

Tijekom godine

Djeca, roditelji, odgojitelji,
ravnateljica

Svibanj 2021.

Eko akcije s roditeljima: razmjena igračaka,
Dani otvorenih vrata i Dan
uređenje vrta, prikupljanje starog papira i
susjeda u Prečkom
plastičnih boca, uređenje dvorišta
dokumentacija o aktivnostima koje ćemo
Uređenje web stranica i prikaz staviti na WEB stranicu vrtića i
rada na eko temama
prikazati posjetiteljima

ravnatelj, odgojiteljica Nikolina B., Tijekom godine
logoped

Prikupljanje čepova za kupnju Prikupljanje čepova u suradnji s roditeljima i Svi zainteresirani ubacuju čepove u Tijekom godine
lijekova oboljelima od
svim zaposlenicima vrtića
predviđene kontejnere
leukemije
Prikupljanje povratne ambalaže U suradnji s roditeljima i zaposlenicima
Vrtićke skupine (Škole za Afriku) Tijekom godine
Eko akcije – npr. čišćenje
Eko akcije odnose se na aktivnosti djece,
okoliša, organiziranje aktivnosti roditelja i odgojitelja s ciljem aktivacije svih
biciklom u vrtić, dan bez struje, sudionika
zajedničke šetnje, izrada
platnenih vrećica, eko sajam
Briga o vrtu
Odgojitelji i djeca brinu se i njeguju biljke u
našem vrtu (uz pomoć domara)
Djeca u suradnji s odgojiteljima i tehničkim
osobljem obilaze skupine i provjeravaju eko
Eko patrola
situaciju (voda, struja, odvajanje otpada,
trošenje struje, količina svjetlosti i sl.)
Odvajanje otpada
plastika, papir, miješani otpad

prema projektima i interesima
skupine

Tijekom godine

Djeca i odgojiteljice vrtićkih skupina Tijekom godine
Djeca i odgojiteljice vrtićkih skupina
Tijekom godine
djeca, odgojitelji, svi zaposlenici

Tijekom godine

Briga o električnoj energiji

Gasiti svjetlo kada nam nije potrebno

djeca, odgojitelji, svi zaposlenici

Tijekom godine

Tradicijske igračke (Projekt
Dajmo djeci korijene i krila)

Istraživanje hrvatske kulturne baštine

djeca, odgojitelji (objekt Marles)

Tijekom godine
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PRAĆENJE KVALITETE RADA POSEBNIH PROGRAMA
Ove godine u našem vrtiću imamo 16 odgojnih grupa u kojima se provode obogaćeni posebni programi. Stručni suradnici su
moderatori i vode slijedeće timove:


tim za Sportski program (8 grupa),



tim za Kontinuiranu emocionalnu i senzornu stimulaciju djece 1-3 godine (2 grupe),



tim za Rano učenje engleskog jezika (3 grupe),



tim za Montessori program (3 grupe)

Red.
br.
1.

2.

3.

Sadržaj

Nositelj zadatka

Uvodni sastanak o strategijama rada, dogovor o
poboljšanjima u programima koje će dovesti do povećanja
kvalitete pojedinog programa

Stručni suradnici, odgojitelji

Praćenje i planiranje rada u grupama (organizacija posjeta
sportskim terenima, intenziviranje međugrupne suradnje i
razmjene iskustava između objekata, uvođenje tematike
održivosti u sve posebne programe)

Stručni suradnici, odgojitelji i
kineziolog

Planiranje i provođenje roditeljskih sastanaka
i
individualnih razgovora s roditeljima (Intenziviranje
suradnje s roditeljima, učestalo uključivanje roditelja u sve
aspekte programa )

Kada
Početak ped. godine

Kontinuirano tijekom
godine (prema
preporukama HZJZ-a)

Stručni suradnici, odgojitelji i roditelji

Kontinuirano tijekom
godine (prema
preporukama HZJZ-a)

4.

Rad na prezentaciji dostignuća pojedinih programa (stručni
skupovi i sl.)

Stručni suradnici i odgojitelji

Tijekom godine

5.

Evaluacija rada tijekom godine

Stručni suradnici i odgojitelji

Lipanj
2021.
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TIM ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

U vrtiću su u nekoliko grupa već integrirana djeca s teškoćama u razvoju, a također imamo i velik broj djece s raznim posebnim potrebama. Ove
godine smo pri upisu uočili djecu za koje smo procijenili potrebu za opservacijom. Zbog svega navedenog, nameće se potreba pojačanog i
kontinuiranog praćenja te djece, kao i rada s njihovim odgajateljima.

Red.
br.

Sadržaj

Nositelj zadatka

Kada

1.

Radni dogovor, na početku pedagoške godine radi prenošenja podataka o
novoupisanoj djeci s pp i tur

Članovi ST i odgajatelji

početak
ped.god.

2.

Izrada opservacijskih programa rada i lista praćenja

Članovi ST i odgajatelji

Rujan 2021.

3.

Praćenje djece u grupama

Članovi ST i odgajatelji

Tijekom godine

4.

Radni dogovor vezan uz procjenu tijeka opservacije

Članovi ST i odgajatelji

Listopad 2021.

5

Izrada individualiziranih programa rada za djecu s tur

Članovi ST i odgajatelji

Listopad 2021.

6

Radni dogovori, u malim grupama, vezano uz rad s djecom s pp

Članovi ST i odgajatelji

Tijekom godine

7.

Pripremanje i provođenje individualnih razgovora s roditeljima

Tijekom godine

8.

Praćenje i dokumentiranje rada s djetetom

Članovi ST i
odgajatelji i roditelji
Članovi ST i odgajatelji

9.

Evaluacija postignutog kroz godinu

Članovi ST i odgajatelji

Lipanj 2022.

Tijekom godine

TIM ZA PRIPREMU DJECE ZA ŠKOLU
U našem vrtiću radit će se sa odgojiteljima predškolske djece i sa roditeljima kako bi se uskladio način djelovanja i poticanje dječjeg razvoja. Ove
pedagoške godine nastavljamo suradnju sa osnovnim školama iz naselja Prečko. Suradnju ćemo ostvarivati kroz:
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Zajedničke roditeljske sastanke



Druženja djece vrtićke i školske djece u prostorima škola i vrtića



Stručne radionice odgojitelja, učitelja i stručnih suradnika

Red.
br.

Sadržaj

1.

Dogovor za odgojitelje djece školskih obveznika o načinima i
strategijama rada

2.

Snimka inicijalnog stanja u grupama
- procjena spremnosti djece

3.

Procjena govornog i ukupnog razvojnog statusa djece

4.

Izrada individualnih planova za djecu kojoj je potreban dodatan
rad

5.

Dogovori o načinima rada s djetetom, u malim grupama

6.

7.

Suradnja s roditeljima:
 roditeljski sastanak sa temom pripreme za školu (online
prezentacija)
 roditeljski sastanci po grupama, individualne
konzultacije s roditeljima
 radionice za roditelje
Izrada mišljenja o spremnosti djece za polazak u školu

Nositelj zadatka

Kada

Psiholog, pedagog,
logoped, defektolog, odgojitelji

Rujan, listopad 2021.

Psiholog, odgojitelji

Listopad 2021.

Logoped, psiholog

Listopad 2021.

Psiholog , pedagog, logoped,
defektolog, odgojitelji

Listopad 2021.

Logoped, psiholog, defektolog,
odgojitelji

Tijekom godine

Psiholog, logoped, defektolog,
odgojitelji

Tijekom godine (prema
preporukama HZJZ-a)

Stručni tim

Travanj, svibanj 2021.
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PROGRAM JAVNIH POTREBA: PROGRAM PREDŠKOLE
Odgojno obrazovni rad s djecom u godini pred polazak u osnovnu školu propisan je Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole u kojem se kaže da je
program predškole „obvezni program odgojno-obrazovnog rada“ za „svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Odgojno obrazovni rad s djecom u
godini prije polaska u osnovnu školu provodit ćemo prema verificiranom Programu predškole (verificiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta).
Program predškole planiramo provoditi na dva načina:


kao integrirani program u sklopu redovitog programa s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu za djecu polaznike redovitih odgojno obrazovnih
skupina (Puž, Sova, Kruška, Jabuka, Breskva, Zvončić, Zumbul, Ruža, Maslačak, Ljubičica)



kao kraći program u dvije skupine za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja nisu polaznici redovitog programa

POSEBNI PROGRAMI
Naziv programa
Kontinuirana emocionalna i senzorna
stimulacija

Skupine i odgojitelji: Lubenica (Ines Jurić, Danijela Zorić), Marelica (Sanja Švaljek, Andrea
Jovanović)
Zadaće:


Podržavati i poticati zdravu, kvalitetnu privrženost i povezanost roditelja s djetetom kao snažnog
zaštitnog faktora u emocionalnom i socijalnom razvoju. Provoditi nove oblike podrške obiteljima
s djecom do 3 godine.



Poticati vještine ranog roditeljstva i poticanja dječjeg razvoja



Prevenirati poremećaje prilagodbe i emocionalne poremećaje kod djece



Oblikovati stimulativno senzomotorno okruženje bogato poticajima i ciljanim interakcijama radi
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optimalne stimulacije razvoja

Sportski program

Engleski program

Skupine i odgojitelji:
Borovnica (Iva Vrbanac i Maja Kuntić), Trešnja (Višnja Rom i Marjanka Lipak), Jagoda
(Tina Belić i Sandra Smodek), Kruška (Martina Vrkljan i Mia Katanić), Ruža (Gordana
Kamerman i Tatjana Ledinski), Maslačak (Sanja Pavelić i Štefica Jakopec), Ljubičica (Josip
Hrgović i Andrea Mioković), Mak (Zrinka Vrček i Ivanka Petrić)
Ciljevi progama su pravilan rast i razvoj djeteta, razvoj motoričkih sposobnosti
(koordinacija, brzina, snaga, ravnoteža), usvajanje motoričkih znanja različitih sportova,
poticanje pozitivnog odnosa prema tjelesnom vježbanju, sportu i zdravom načinu života.
U program su uključene opće pripremne vježbe za razvoj svih mišićnih skupina, vježbe za
razvoj prirodnih oblika kretanja, bazični elementi različitih sportova, potiče se zdrava
prehrana i briga o zdravlju. U programu sudjeluju vanjski suradnici – kineziolozi.
Skupine i odgojitelji: Sova – Owl (Marijana Hanžek i Ksenija Dvoraček), Breskva – Peach
(Vlatka Stipanović i Martina Demirović), Zvončić – Bluebell (Nikolina Bevanda i Martina
Fundenburg)
Cilj programa: podržavanje djetetovog interesa za engleski jezik, njegovo razumijevanje i
korištenje u spontanim situacijama i planiranim aktivnostima
Zadaće:


u odnosu na dijete - razvijanje osjetljivosti za engleski jezik, usvajanje osnovnog jezičnog fonda,
razvijanje interkulturalnih kompetencija, poticanje kreativnosti i izražavanja



u odnosu na odgojitelje - stručno usavršavanje i jačanje profesionalnih kompetencija u
povezivanju engleskog jezika i bazičnog redovitog programa usmjerenog na razvojne potrebe
djece; diferencirani pristup u odnosu na dob djeteta i godine učenja jezika



u odnosu na roditelje - omogućavanje kvalitetnog nadopunjavanja ranog razvoja djeteta jezičnim
poticajima, uključivanje u realizaciju programa
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ALTERNATIVNI PROGRAMI
Naziv programa
Montessori program (od 1. do 3.
godine života)

Montessori program (od 3. godine
života do polaska u školu)

Skupina i odgojitelji: Bubamara (Mihaela Žigmond Muženjak i Maja Kričanski), Krijesnica
(Branka Đaković Bjelajac i Ivana Matija)
Cilj: Poticanje cjelovitog razvoja djeteta, vlastitog djelovanja djeteta, poštivanjem njegove
osobnosti, a osobito individualnih snaga i sposobnosti prema Montessori modelu učenja
Zadaće:


poticanje samostalnosti djeteta prema načelu „Pomozi mi da to sam učinim“



omogućavanje djetetu slobodnog izbora sadržaja i vježbi prema individualnim mogućnostima i
sposobnostima



omogućavanje djetetu da se samostalno razvija i izgrađuje uz indirektnu pomoć odraslih



prihvaćanje odgojnog djelovanja u skladu s usmjerenjem Montessori: „odgoj je cjelina koja ima
glavu (mišljenje), srce (osjećaje) i ruke (djelovanje)“

Skupina i odgojitelji: Pčela (Božena Galić, Marina Kovaček)
Cilj: Poticanje cjelovitog razvoja djeteta, vlastitog djelovanja djeteta, poštivanjem njegove
osobnosti, a osobito individualnih snaga i sposobnosti prema Montessori modelu učenja.
Zadaće:


poticanje samostalnosti djeteta prema načelu „Pomozi mi da to sam učinim“ kroz omogućavanje
djetetu potrebne slobode vlastite inicijative, izbora, odluke



omogućavanje djetetu slobodnog izbora sadržaja i vježbi prema individualnim mogućnostima i
sposobnostima



omogućavanje djetetu da se samostalno razvija i izgrađuje uz indirektnu pomoć odraslih

prihvaćanje odgojnog djelovanja u skladu s usmjerenjem Montessori: „odgoj je cjelina koja
ima glavu (mišljenje), srce (osjećaje) i ruke (djelovanje)“
Montessori pribor podijeljen je u pet područja rada: pribori za vježbe praktičnog života,
pribori za razvoj osjetilnih sposobnosti, pribori za razvijanje matematičkog uma, pribori za
razvoj govora, čitanja i pisanja i kozmički odgoj.
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UKLJUČENOST DJEČJEG VRTIĆA PREČKO U PROJEKTE
Erasmus+ KA2 projekt – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse: SEE! OUR NATURE - POGLEDAJ! NAŠA PRIRODA
Uvidom u pedagošku praksu drugih zemalja kroz mobilnost, video sastancima i pisanjem bloga kontinuirano ćemo jačati naše kapacitete, naročito u području
pojedinih kompetencija (učiti kako učiti, digitalne kompetencije, komunikacija na stranom jeziku, kompetencije u prirodoslovlju, motoričke kompetencije). Stečena
iskustva bit će doprinos unapređivanju naše prakse kao i uvođenje inovacija kroz različite segmente procesa.
Projekt traje od 9. mjeseca 2020. godine do 5. mjeseca 2022. godine. Ovo je druga pedagoška godina u kojoj smo uključeni u projekt.
Nositelj projekta je dječji vrtić „Pirita Lasteaed“ iz grada Tallinna, država Estonija. Partneri u projektu su iz Bugarske, Cipra, Italije i Latvije.
Cilj projekta je pružiti djeci široko znanje o prirodi kroz aktivnosti na otvorenom i promatranjem prirode.
Svaka partnerska institucija će odabrati dva mjesta (obližnji park, nasip, šuma, more, drvo u dvorištu dječjeg vrtića..) te će odabarana mjesta fotografirati tijekom
trajanja projekta. Od snimljenog materijala napravit će se slikovnica imena „Pogledajte – naša priroda!“ s popratnom pjesmom i pričom. Na taj način djeca će
spoznavati mijene u prirodi, ali i upoznati prirodu partnerskih država.
Planiraju se i aktivnosti s djecom na određene teme (zdravlje, šuma, more, životinje, klima, zaštita prirode) pritom uvažavajući potrebe i interese djece. Aktivnosti
će se i dalje redovito objavljivati na blogu, a najbolje aktivnosti bit će uvrštene u e – knjigu samoga projekta.
Mobilnost je važan dio projekta te su planirana putovanja u partnerske institucije s ciljem razmjene dobre prakse, različitih načina provođenja aktivnosti te kulture,
što će se organizirati ako će biti moguće, obzirom na epidemiološku situaciju. Hrvatska i Dječji vrtić Prečko bit će domaćini konferencije sredinom 2021. godine.
Voditeljica projektnih aktivnosti je odgojiteljica Nikolina Bevanda.
U pedagoškoj godini provodit će se diseminacijske aktivnosti predviđene projektnim planovima. O istima ćemo izvještavati putem panoa u vrtiću, objavljivanjem
članaka, objavama na web stranici itd.
"OMEP ESD Rating scale project" [Projekt održivog razvoja]
Projekt OMEP-a pod nazivom "OMEP ESD Rating scale project" [Projekt održivog razvoja] usmjeren je na sve tri dimenzije održivosti (ekološka, ekonomska i
socijalno-kulturna) s ciljem transformacije i reorijentacije okruženja RPOO-a prema kulturi održivosti.
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Cilj je također upoznati se i implementirati OMEP skalu procjene ranog obrazovanja za održivi razvoj i građanski odgoj (ESD-skala). Projekt će okupiti timove
profesionalaca ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osigurao zajednički jezik za raspravu i razvoj kvalitete obrazovanja.
Očekivani rezultat projekta su osnažena djeca i odrasli koji djeluju prema kulturi održivosti u ranom djetinjstvu. Ovaj svjetski projekt će sakupiti izvješća iz raznih
država. OMEP će tada, kao svjetska organizacija za RPOO, zajednički moći utvrditi važne korake prema održivosti na temelju iskustava sa skalom procjene i
aktivnosti unutar ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja.
Projekt je započeo početkom 2020. godine prijevodom skale, pozivom na uključenje u projekt te informiranjem sudionika projekta. Prvo izvješće poslano je u
svibnju 2020. godine. Od rujna 2020. do svibnja 2021. godine zadatak je iskoristiti skalu te u rad odgojno-obrazovne ustanove uključiti sadržaje održivog razvoja
putem aktivnosti i projekata. Završno izvješće šalje se do kraja svibnja 2021.godine. U rujnu 2021. projekt je započeo s drugom godinom provedbe u Dječjem
vrtiću Prečko. Tijekom godine, u projektu će sudjelovati 11 odgojnih skupina, raspoređenih u tri dimenzije: sociokulturna, ekološka, ekonomska.

PROGRAM RADA NA PSIHOLOŠKOJ OTPORNOSTI DJECE
Bavljenje psihološkom otpornošću djece nužno uključuje usku suradnju s roditeljima djece što će nam i nadalje biti važna zadaća i kroz ovu pedagošku godinu.
Današnje socijalne, kulturološke i ekonomske mijene svakako djeluju na obitelji koje trebaju podršku kako faktori rizika koji proizlaze iz ovakvih mijena ne bi
nepovoljno utjecali na djecu rane i predškolske dobi.
U Dječji vrtić Prečko upisano je nekoliko djece kojima hrvatski nije materinji jezik i koji govore nekim drugim jezikom. Pridodamo li djecu koja se nalaze u
situacijama razvoda roditelja, nedostatka podrške baka i djedova, koja trpe siromaštvo i nepovoljne stambene uvjete – nalazimo povećani broj djece s faktorima
rizika u razvoju. Stoga imamo potrebu pomoći djeci našeg vrtića stvoriti psihološke resurse kako bi prevladali nepovoljne okolnosti te nastaviti rasti i razvijati se.

52

CILJEVI:
1. razvijati i poboljšati socijalno i emocionalno učenje djece te njihovu otpornost
2. poticati zdrave odnose te pozitivno i prosocijalno ponašanje djece
3. poticati mentalno zdravlje i dobrobit djece, pogotovo one koji su izloženi rizicima socijalne isključenosti
4. poboljšati akademske vještine djece
Teme kojima ćemo se baviti: učinkovito slušanje, razumijevanje emocija, suradnja, pregovaranje, razvoj komunikacijskih vještina, izgradnja osobne snage i
pretvaranje izazove u prilike.

ŠKOLE ZA AFRIKU
Dječji vrtić Prečko se uključio u projekt humanitarnog karaktera koji se već osmu godinu zaredom provodi u našoj zemlji. U projektu će sudjelovati tri skupine:
Kruška, Jabuka, Breskva.
Cilj projekta: Jačati inicijativu i spremnost djece da organiziraju i provedu humanitarnu akciju, svijest da svaki pojedinac može pomoći u stvaranju boljeg svijeta,
boljeg života za sebe i za drugoga.
UNICEF će za svaku skupinu osigurati edukacijske materijale te stručnu podršku u provedbi aktivnosti.
Obilježja projekta:


Sudjelovanje djece u različitim projektnim aktivnostima: razvijanje socijalnih vještina kod djece - dogovaranje, suradnju, zajedničko planiranje aktivnosti i
odabir ideja, prihvaćanje tuđih ideja, dijeljenje...



Stjecanje novih znanja upoznavanjem novih kultura, zajednica i religija, uočavanje različitosti u specifičnostima i načinu življenja drugih, osobito o uvjetima
života i obrazovanja, poticanje socijalne osjetljivosti i osjećaja razumijevanja za druge.
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Osim što prikupljaju sredstva za obrazovanje djece u Africi kroz primjerice, prodajne izložbe dječjih radova, humanitarne priredbe te prodaju plastične ambalaže,
djeca sudjelujući u projektu uče o dječjim pravima razvijaju vrijednosti kao što su tolerancija, pravednost i međuovisnost, koje su preduvjet njihova odrastanja u
kvalitetne i društveno odgovorne mlade ljude.
UPRAVLJANJE PROBLEMNIM SITUACIJAMA (UPS MODEL)
UPS model jest model podučavanja odraslih i djece u rješavanju problema koji je autorica Modrić razvila za učenje o ljudskim potrebama i za upravljanje
problemnim situacijama, tada poznat pod nazivom Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba uz pomoć lutke vodiča.
U izradi UPS modela polazi se od teze da je čovjek slobodno biće koje upravo zbog slobode izbora postaje odgovorno za svoj izbor. Čovjek može naučiti
inteligentnije odabirati i biti svjestan svojih izbora. U rješavanju problema figura čovjeka (prije lutka vodič) omogućuje prikazati uzroke nastanka problema i
njihova rješavanja te se koristi s odraslima i djecom za razumijevanje i (samo)rješavanje problema. Model se koristi za prevenciju i intervenciju u problemnim
situacijama.
UPS model je prošao znanstvenu provjeru učinkovitosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je potvrđena njegova superiornost u odnosu na slične modele
koji se koriste u svijetu i u Hrvatskoj.
Bit i svrha UPS modela jest kvaliteta odnosa; razumijevanje ponašanja čovjeka i njegovo samoostvarenje u svim problemnim situacijama.
Sastavni elementi UPS modela jesu:
1. UPS metoda
2. figura čovjeka (prije lutka vodič)
3. UPS pristup
UPS pristupom voditelj osobu odvaja od njezina ponašanja; prihvaća je kakva ona jest, ali ne prihvaća njezina neodgovorna ponašanja. Voditelj ne preuzima tuđi
problem i ne rješava ga; ne traži krivca, ne nameće rješenje problema već pitanjima potiče na samostalno nalaženje rješenja, tako da osoba sama rješava problem
(misli, bira i procjenjuje učinkovitost vlastitih izbora). UPS pristupom problem se rješava kratkoročno (situacija se brzo smiruje, a sudionici imaju osjećaj doprinosa
rješenju), ali i dugoročno (razvija se međusobno povjerenje, sudionici odnosa stječu vještine samostalnog rješavanja problema).
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PREVENTIVNO SIGURNOSNI I ZAŠTITNI PROGRAMI INTEGRIRANI U REDOVITI PROGRAM
Cilj ovih preventivno sigurnosnih i zaštitnih programa je slijedeći:


Planski osigurati da organizacijski, materijalni i socijalni uvjeti u kojima dijete boravi budu takvi da je dijete zaštićeno i sigurno.



Osnažiti dijete u pozitivnim vrijednostima jačanjem njegovih potencijala, osobito emocionalnih i socijalnih radi uspješnog suočavanja s potencijalnim opasanostima i
učinkovitog zauzimanja za sebe i vršnjake.



Osnažiti dijete u praktičnim samozaštitnim vještinama.



Osnažiti odrasle u zaštiti djece.

Provedba ovih programa temeljiti će se na postojećim programa.

OBOGAĆIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA DODATNIM SADRŽAJIMA UNUTAR I IZVAN VRTIĆA
Organiziranje predstava za djecu u vrtiću te odlazak djece u posjete ili na izlete organizirat će se prema uputama i odobrenjima nadležnih institucija. Ako se
stvore uvjeti za odlazak djece, oni će se pravovremeno isplanirati i organizirati.

DOKUMENTIRANJE
Prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću, pedagošku dokumentaciju i evidenciju o djeci moraju
voditi sve osobe koje ostvaruju djelatnost predškolskog odgoja. Obavezna dokumentacija jest:
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1. Matična knjiga djece
2. Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine
3. Imenik djece
4. Ljetopis dječjeg vrtića
5. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada
6. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada
7. Program stručnog usavršavanja
8. Dosje djeteta s posebnim potrebama
9. Knjiga zapisnika
Osim navedene dokumentacije, prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, u pedagođku dokumentaciju uključujemo i:
Individualni portfolio




Individualna dokumentacija o djeci
Postignuća djece prema vremenu održavanja aktivnosti ili područjima učenja
Foto, audio i video zapisi

Uratci djece (individualni i zajednički)
Dokumentiranje
aktivnosti djece








Slike i crteži djece
Pisani uratci djece koji se oslanjaju na:
o simbole (slova, brojeve)
o improvizirane grafikone
o pisma i knjige koje su izradila djeca i sl.
Verbalni izričaji djece:
o hipoteze
o diskusije
o pitanja
Izričaji glazbom
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Izričaji pokretom
Dramski izričaji
Konstrukcije i drugi trodimenzionalni radovi djece

Samorefleksije djece






Dokumentacija djece:
o različiti individualni i zajednički uratci
o prikazi
o grafičke reprezentacije
o konstrukcije
Snimke razgovora
Foto i video snimke
Plakati i panoi

Narativni oblici


Bilješke za:
o odgojitelje i druge stručne djelatnike
o vrtića
o djecu
o roditelje
o profesionalnu zajednicu učenja
o izložbe i prezentacije

Opservacija postignuća djece




Praćenje postignuća i sposobnosti djece
Anegdotske bilješke
Foto i video zapisi

Individualna i zajednička dokumentacija o:
Dokumentiranje
aktivnosti odgojitelja



Individualna i zajednička dokumentacija o:
o različitim aspektima okruženja i njihovoj ulozi u oblikovanju kurikuluma
o različitim iskustvima i aktivnostima djece
o različitim socijalnim interakcijama djece
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o različitim oblicima suradnje s roditeljima i drugim čimbenicima i sl.
Foto, audio i video zapisi
Bilješke odgojitelja

Samorefleksije i zajedničke refleksije odgojitelja i drugih stručnih djelatnika u vrtiću






Samorefleksije i zajedničke refleksije odgojitelja o:
o kvaliteti odgojno-obrazovnih intervencija odgojitelja u aktivnostima djece
o kvaliteti različitih aspekata i cjeline odgojno-obrazovnog procesa
o kvaliteti suradnje s roditeljima
o kvaliteti suradnje s članovima stručnog tima i i drugim čimbenicima i sl.
Snimke razgovora
Foto i video snimke
Anegdotske bilješke

RAD S DJECOM KOJA IMAJU POSEBNE POTREBE U ODGOJNO- OBRAZOVNOM RADU
Bitna zadaća:
Razvijanje osobnih potencijala i poticanje razvoja emocionalnih, socijalnih, spoznajnih, motoričkih i komunikacijskih kompetencija svakog djeteta koje ima
posebne odgojno obrazovne potrebe, s osobitim naglaskom na djecu u godini pred polazak u školu.
Cilj nam je nastaviti rad na zadržavanju kvalitete postojećeg, ali i na podizanju razine kvalitete rada u odnosu na djecu, odgojitelje i roditelje. Posebnost koja
osigurava još veću kvalitetu rada je prisutnost četiri dodatna odgojitelja u odnosu na djecu s POOP.

U radu s odgajateljima:


jačati svjesnost i toleranciju o djetetovim osobitostima i potrebama
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planirati i osmišljavati razvojno poticajnu i stimulativnu okolinu i aktivnosti za razvoj kompetencija kod djece



jačati kompetencije odgajatelja u radu s djecom s POOP



jačati kompetencije odgajatelja u radu s posvojenom djecom



jačati kompetencije odgajatelja u radu s roditeljima djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju

U radu s djecom:


jačati dječju toleranciju i prihvaćanje djece s posebnim odgojno obrazovnim potrebama te senzibilizirati ostalu djecu u prihvaćanju različitosti



osiguravati uvjete kroz koje će djeca s posebnim odgojno obrazovnim potrebama stjecati samostalnost i socijalne vještine



osiguravati uvjete za provođenje specifičnih aktivnosti imajući u vidu individualan razvoj svakog djeteta, njegove osobine te mogućnosti za razvoj vještina
koje će ga pripremiti za polazak u školu



osigurati veće uključivanje djetetove obitelji i društvene zajednice u odgojno obrazovni proces


Vrtić polazi 182 djece s POOP-a. Ukupan broj djece s posebnim odgojno obrazovnim potrebama bit će poznat nakon provedenih ovogodišnjih testiranja (logoped,
psiholog, edukacijski rehabilitator), a ovisit će i o novonastalim poteškoćama uočenim tijekom godine. Vrtić nastavlja polaziti 5 djece koja imaju JTV te jedno
novoupisano dijete. U ovoj pedagoškoj godini vrtić polazi 13 djece koja imaju odgodu škole. Djeca s posebnim odgojno obrazovnim potrebama uključena su u
program kontinuirane emocionalne i senzorne stimulacije djece od prve do treće godine, program ranog učenja engleskog jezika, Montessori program, sportski
program, redoviti program te program predškole.
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ŠTO

TKO

KAKO

KADA

identificirati djecu s posebnim odgajatelji, članovi stručno putem medicinske dokumentacije, inicijalnih rujan, listopad, tijekom
obrazovnim razvojne službe, roditelji

odgojno
potrebama

i

teškoćama

u

intervjua,

praćenjem

djeteta

u

skupini, godine

individualnim testiranjem

razvoju
evidentirati podatke o djeci s stručni tim

obradom

posebnim

vođenjem dokumentacije, pisanjem vrtićkog i godine

odgojno

i

objedinjavanjem

podataka, listopad, studeni, tijekom

obrazovnim potrebama

mišljenja

dogovoriti daljnje postupke u stručni tim,

putem individualiziranih programa za dijete, listopad, studeni, prosinac

cilju

putem uputa i savjeta za roditelje

ublažavanja

ili odgajatelji, roditelji

otklanjanja uočenih posebnih
odgojno obrazovnih potreba
osigurati

materijalno odgajatelji, stručni tim

ponudom poticajnih didaktičkih igračaka i tijekom godine

organizacijske

uvjete

pedagoški neoblikovanog materijala te ciljanih

i

poticajno okruženje u cilju
zadovoljavanja

aktivnosti

posebnih

odgojno obrazovnih potreba
provoditi postupke u cilju odgajatelji, članovi stručnog praćenjem djetetovih potreba i mogućnosti, tijekom godine
preveniranja, ublažavanja ili tima

uočavanjem potencijala, prepoznavanjem i

otklanjanja uočenih posebnih

poticanjem interesa i sposobnosti u odgojnoj

odgojno obrazovnih potreba

skupini

provoditi individualan rad s logoped, psiholog, edukacijski individualnim radom

tijekom godine
60

djetetom
provoditi

rehabilitator
informiranje, članovi

stručnog

savjetovanje i prema potrebi odgajatelji, roditelji
upućivanje

roditelja

tima, individualnim razgovorima, savjetovanjem, tijekom godine
uputnim listom vrtića

u

specijalističke ustanove (na
procjenu, pregled itd.)
provoditi suradnju s vanjskim stručni
specijaliziranim ustanovama

tim,

odgajatelji, radnim dogovorima, edukacijama

tijekom godine

vanjski suradnici

Posebnost koja osigurava još veću kvalitetu rada je prisutnost četiri dodatna odgojitelja koja su zadužena za rad s djecom s teškoćama.
Dodatni odgojitelj pruža podršku u provođenju individualiziranih programa rada za djecu s TUR kako bi se unaprijedio djetetov razvoj i socijalizacija. Sudjeluje u
stjecanju kompetencija djeteta s razvojnim teškoćama i ostaloj djeci u skupini.
Planirane zadaće za dodatnog odgojitelja su timsko planiranje svih odgojitelja u skupini odnosno zajedničko planiranje individualiziranog odgojno obrazovnog
programa sa stručnim timom, pisanje aktivnosti u Dnevniku rada, pisanje zapažanja za dijete, te zajednička valorizacija planiranih aktivnosti.
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6. SURADNJA S RODITELJIMA
Polazeći od temeljne ideje zajedničke odgovornosti roditelja i vrtića za dobrobit djece, težimo gradnji partnerskog odnosa s roditeljima. Dok u suradničkom odnosu
dominiraju stručnjaci, a roditelj je u ulozi klijenta, partnerski odnos podrazumijeva ravnopravnost, povjerenje, poštovanje i međusobnu potporu obitelji i vrtića u
ostvarivanju najboljeg interesa djeteta. S obzirom na različita očekivanja, potrebe, motivaciju, interese i stavove roditelja, promišljamo i nudimo roditeljima
različite oblike skupne i individualne suradnje. Uvažavanjem roditeljskih prijedloga i inicijativa, te uključivanjem u vrednovanje programa i dalje ćemo poticati
sudjelovanje roditelja u planiranju i vrednovanju rada.
Izdvajamo ciklus radionica „Rastimo zajedno“. Na radionicama roditelji, u poticajnom i osnažujućem okruženju, propituju stavove i vrijednosti roditeljstva i
unapređuju roditeljske vještine. Dojmovi naših sudionika, pokazuju da su ciklusi radionica za roditelje dobar iskorak ka istinskom partnerstvu obitelji i vrtića. U
provedbi programa osobito je važna uključenost u edukacije i stalna supervizijska podrška Centra za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“. Radi približavanja
specifičnim potrebama i interesima pojedinih skupina roditelja, ove godine ćemo roditeljima ponuditi ciklus radionica „Rastimo zajedno“ (planirane su u proljeće
2022. ako epidemiološki uvjeti to dozvole).
Planirane aktivnosti:
Pomaganje roditeljima pri izboru optimalnog programa za dijete. Provođenje upisnih (inicijalnih) intervjua s roditeljima nove djece kako bi Vrtić dobio informacije
o djetetu, ali i sami roditelji dobili informacije o načinu rada i života u Vrtiću. Dobiveni podaci bitni su i za informiranje odgajatelja o zdravstvenom i
psihosocijalnom statusu svakog djeteta. Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad kako bi se povezali i uskladili obiteljski i izvanobiteljski odgojni utjecaji.
Na temelju dosadašnjih iskustava i stečenih spoznaja, definirali smo standarde, kako bismo u što većoj mjeri ujednačili kvalitetu rada s roditeljima na razini
ustanove i definirali kriterije vrednovanja postignuća, a tijekom pedagoške godine prilagođavat će se epidemiološkim uvjetima i preporukama HZJZ-a:


4 roditeljska sastanka u skupini – po jedan u svakom razdoblju (rujan, listopad - prosinac, siječanj - ožujak, travanj - lipanj)



roditeljski sastanak s roditeljima u novoformiranim jasličkim skupinama posvećeni pripremi roditelja i djece za razdoblje prilagodbe, te analizi
prilagodbe, uz prikaz odgojno-obrazovnog rada
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roditeljski sastanak s roditeljima u programu predškole – informiranje o razvoju, spremnosti djeteta za školu, demonstracija rada na predvještinama
čitanja i pred matematičkim vještinama, priprema mišljenja, praćenje



senzibilizacijske radionice za roditelje prilikom uključivanja djece s teškoćama u razvoju u pojedine skupine



uključivanje roditelja u preventivno-zaštitne aktivnosti



uključivanje roditelja u aktivnosti odgojne skupine – sudjelovanjem u projektima, prezentacijom zanimanja, pomoći u organizaciji aktivnosti,
provedbom aktivnosti s djetetom kod kuće i dr.



individualni razgovori s roditeljima



prikazi rada i aktivnosti djece putem fotografija, videozapisa, plakata, kataloga aktivnosti, anegdotskih zapisa standardni su način informiranja roditelja
o životu djece u vrtiću i koriste se za uvid roditelja u rad skupine i razvojne potrebe i napredak djeteta



pisani oblici suradnje - izmjenom aktualnih sadržaja iz života vrtića na panoima za roditelje, pripremom originalnih letaka za roditelje na različite teme,
ponudom brošura i letaka vanjskih institucija, te obavijesti o zanimljivim aktivnostima i skupovima za roditelje izvan vrtića



uključivanje roditelja u praćenje razvoja djece (tijeka prilagodbe, prolaznih razvojnih teškoća, kriterija spremnosti djeteta za školu i dr.) putem razmjene
informacija na individualnim razgovorima, procjena na protokolima, upitnicima i sl.



sudjelovanje roditelja u standardnoj anketi za vrednovanje rada vrtića na kraju pedagoške godine, te vrednovanju pojedinih projekata i programa.



sudjelovanje u zajedničkim svečanostima i akcijama



online suradnja (web stranica, email adresa odgojne skupine (obavijesti, informacije, izvješća o odgojno-obrazovnom radu skupine, digitalne razvojne
mape – portfolio djeteta, slanje PowerPoint prezentacija sa stručnim temama)
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Savjetodavni rad s roditeljima:
•

zdravstveno savjetovalište

•

pedagoško savjetovalište

•

logopedsko savjetovalište

•

psihološko savjetovalište

•

defektološko savjetovalište

Uspostavljanje što kvalitetnije komunikacije i bolje informiranje roditelja putem slijedećih medija:
•

panoi za roditelje u predvorju vrtića – koji će biti informativni te estetski osmišljeni

•

kutići za roditelje

•

razvojne mape

•

e-mail adresa

•

web stranica

•

plakati

•

ankete

•

informativno-edukativni pisani materijali Plenarni roditeljski sastanci:

•

za roditelje primljene djece, na početku pedagoške godine

•

za roditelje djece školskih obveznika koja idu u osnovnu školu

•

roditeljski sastanci vezani uz početak rada i rad posebnih programa

•

roditeljski sastanci sa stručnom temom vezanom za problematiku odgojne skupine (jednom godišnje)

•

roditeljska druženja po odgojnim grupama
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•

krajem pedagoške godine planiraju se i završna druženja djece i roditelja

GLOBALNI PLAN AKTIVNOSTI VEZANIH UZ SURADNJU S RODITELJIMA TIJEKOM PEDAGOŠKE 2021./2022. GODINE:
Napomena: Generalni plan prilagođavat će se epidemiološkim uvjetima i preporukama HZJZ-a:
PODRUČJE
SURADNJE

KAKO
- uvodni roditeljski sastanci radi informiranja i
skupne podrške

Prilagodba



u novim jasličkim skupinama, za sve roditelje
novoupisane djece iz ostalih skupina



za roditelje djece iz programa predškole (2
skupine)

TKO
stručni tim odgojitelji
stručni tim odgojitelji, str.
tim

KADA
tijekom 9. 2021.

9. 2021.

odgojitelj, psiholog, ravnatelj

9. 2021.

psiholog, odgojitelji, roditelji

9.-11. 2021. i
po potrebi

-edukativni tekstovi o prilagodbi djece na vrtić,
letak za roditelje
-radionice za roditelje – izrada didaktike od PNMa, „osobne karte djeteta“ i sl. za vrijeme boravka u
skupini s djetetom
-informiranje o tijeku prilagodbe – individualni
razgovori, roditeljski sastanci skupne podrške


u novim jasličkim skupinama – roditeljski
sastanci, individualni razgovori



u drugim skupinama

9.-11. 2021. i
po potrebi

-senzibilizacijske radionice za skupine s novom
djecom s TUR
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-komunikacijski sastanci u jaslicama – analiza
tijeka prilagodbe

Praćenje dječjeg
razvoja i aktualnih
potreba
– informiranje i
podrška

Online suradnja s
roditeljima
Sustavna podrška
roditeljstvu
Preventivno- zaštitni
programi

- praćenje tijeka prilagodbe putem protokola,
upitnika i dnevnih zapažanja
-u skupini procjena roditelja nakon 1,5 - 2 mjeseca
roditeljski sastanci u odgojnim skupinama:
informativni, komunikacijski, prikazi rada,
druženja djece, roditelja i odgojitelja (sportska
druženja, igraonice, radionice)
plenarni sastanci - na razini vrtića ili
nekoliko skupina
individualni savjetodavni rad s roditeljima
razmjena informacija o djetetu u vrtiću i
ponašanju djeteta kod kuće – usmena i pismena
(upitnici i sl.); razvojne mape
panoi za roditelje, zbirke - katalozi
aktivnosti, plakati
roditeljske procjene napretka djece u sklopu
vrednovanja provedbe različitih programa,
sudjelovanje u istraživanjima i sl.
•
razvojne mape
•
e-mail adresa odgojne skupine
•
web stranica
•
izvješća
Radonice Rastimo zajedno

informiranje roditelja putem informatičkih medija o
epidemiološkim mjerama i preporukama HZJZ

odgojitelji stručni tim
ST,
vanjski surad. odgojitelji, ST
ST, odgojitelji odgojitelji
stručni tim
odgojitelji stručni tim
psiholog, stručni tim

4 sastanka
tijekom godine
po potrebi
kontinuirano
kontinuirano
rujan i tijekom
godine
10. 2021., 5.
2022. i tijekom
godine

Ravnatelj, stručni tim,
odogjitelji

Tijekom godine

Tim Rastimo zajedno

proljeće 2022.

Zdr. voditelj, odgojitelji
defektolog, psiholog

10. 2021. i
tijekom god. 3 4. 2022.
11. – 12. 2021.
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Neposredno
uključivanje roditelja u
odgojno- obrazovni
proces

Komunikacija –
razmjena informacija
na razini skupine i
objekata

Planiranje i
vrednovanje rada
tijekom godine

unapređivanje prostorno-materijalnog
Odgojitelji
konteksta - donacije didaktičkog, pedagoški
neoblikovanog i drugog materijala, te drugih
sredstava za rad s djecom, izrada sredstava za
poticanje dječjeg razvoja i sl.
sudjelovanje u projektu skupine – aktivnosti
s djetetom kod kuće
sudjelovanje roditelja u neposrednom radu –
podrška u aktivnostima, prezentacija zanimanja,
pratnja prilikom izleta, posjeta i sl.
roditelj u skupini tijekom prilagodbe djeteta
aktualne informacije – događanja u skupini, Odgojitelji, stručni tim
tjedni i mjesečni plan, osobitosti i postignuća djece,
fotografije, poruke itd.
tematsko osmišljavanje prostora sadržajima
za roditelje i djecu na razini objekata
prezentiranje dječjeg stvaralaštva – likovni
radovi, dječje izjave i sl.
kutija za pismenu komunikaciju (pohvale,
prijedlozi, prigovori i sl.),
fotografije, videozapisi, posteri, plakati i dr
prikupljanje podataka o očekivanjima,
Odgojitelji, stručni tim
interesima i potrebama roditelja (načini suradnje,
teme roditeljskih sastanaka i sl.)
vrednovanje rada – sveobuhvatna anketa za
vrednovanje različitih segmenata rada na razini
ustanove, upitnici za vrednovanje posebnih
programa i programa predškole
organizacija rada za vrijeme blagdana,
tijekom ljeta i sl.

Tijekom godine
*ukoliko to budu
dozvoljavali
epidemiološki
uvjeti, odnosno
preporuke HZJZ

Tijekom godine

9. 2021. i
tijekom god.
5. - 6. 2022. i
tijekom god.
tijekom god. i 6.
2022.
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7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA
Ciljevi:


podizanje razine kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i stručnog rada vrtića,



obogaćivanje odgojno-obrazovnog procesa,



unapređivanje uvjeta za rad s djecom s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju,



prezentacija rada vrtića,



stvaranje sigurnosnih, zdravstvenih i higijenskih uvjeta

Napomena: navedene aktivnosti provodit će se ovisno o epidemiološkim mjerama i preporukama HZJZ-a

R.b.

1.

2.

3.

ZADAĆ
E

SURADNICI

Osnovna škola
(Prečko i
Nikola Tesla)
Kulturne
institucije kazališta,
muzeji,
kazališne
družine javne
ustanove,
knjižnice
Dječji vrtići
Grada Zagreba

-

povezivanje vrtića i škole
olakšavanje prijelaza iz vrtića u školu
ublažavanje razlika u pristupu u odnosu na metode rada

-

obogaćivanje vrtićkog programa, scenskim, glazbenim, likovnim
događajima i doživljajima
bogaćenje dječje spoznaje

-

stručni aktivi
razmjena informacija i iskustava
provedba zajedničkih projekata

NOSILAC
ZADAĆE

pedagog
stručni tim

ROK
IZVRŠENJA

rujan listopad
ožujaklipanj

pedagog

tijekom godine

ravnatelj,
stručni tim,
odgojitelji

tijekom godine
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4.

5.

6.

7.

Hrvatski savez
udruga
tjelesnih
invalida
Poliklinika za
zaštitu djece
Grada Zagreba

-

različiti oblici skrbi, odgoja, zaštite i rehabilitacije djece
koja imaju teškoće u razvoju

stručni tim

-

kvalitetno uključivanje djece u redoviti program

stručni tim

kreiranje osobnog kurikuluma za dijete s višestrukim
teškoćama

defektolog

Centar za odgoj i
obrazovanje
„Slava Raškaj“
Savez Dodir

-

stručne konzultacije u vezi s pružanjem usluga
komunikacijskog posrednika

Učiteljski
fakultet

-

studentska praksa i drugi oblici suradnje - konzultacije s
predavačima studija rehabilitacije, logopedije, ranog i
predškolskog odgoja

stručni tim,
ravnatelj

9.

Agencija za
odgoj i
obrazovanje

-

stručni skupovi za odgojitelje i stručne suradnike prema
planu i programu vrtića i osobnim interesima

Ravnatelj,
stručni tim i
odgojitelji

10.

Poliklinika
SUVAG

-

dodatna dijagnostika i različiti oblici skrbi, odgoja,
zaštite i rehabilitacije djece koja imaju teškoće u
razvoju

stručni tim

-

stručna podrška u edukaciji odgojitelja i stručnih
suradnika

Odgojitelji i
defektolog

-

informiranje roditelja o mogućnostima podrške u
zajednici

pedagog

8.

11.

12.

Centar za
podršku
roditeljstvu
„Rastimo
zajedno“
Savjetovalište
Luka Ritz

logoped
tijekom godine
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ostvarivanje zadaća Nacionalnog kurikuluma ranog
predškolskog odgoja i obrazovanja,
- odobrenje i praćenje provedbe posebnih programa prema
interesu roditelja
- uključivanje u program stručnog usavršavanja radnika
provedba važećih zakona
- održavanje objekata, hitne intervencije
- rješavanje kadrovske problematike
- sudjelovanje roditelja i predstavnika Grada u
ostvarivanju Plana i programa rada Vrtića
- kraći i obogaćeni programi te projekti za djecu koje imaju
teškoće u razvoju, koje financira Gradski ured, program „Djeca u
prirodi“
- radni sastanci po pozivu
- sudjelovanje Vrtića na okruglim stolovima, Tribini Grada Zagreba,
Danima dječjih vrtića
-

13.

14.

15.

16.

17.

Ministarstvo
znanosti i
obrazovanja

Gradski ured
za obrazovanje

Gradski ured za
obrazovanje
Savjetnica za
programe
Savjetnica za
djecu s
teškoćama
Sekcije stručnih
suradnika u
gradskim
dječjim vrtićima
– pedagozi,
psiholozi,
logopedi,
defektolozi,
zdravstveni
voditelji
Ministarstvo
zdravstva RH,
HZZO, HZJZ…

Sastanci sekcija:
- stručno usavršavanje, rješavanje pitanja iz područja pojedine struke

Ravnatelj i
stručni tim

Ravnatelj i
stručni tim

ravnateljica
stručni tim

tijekom godine

stručni tim

zdr. voditeljica,
konzultacije, mišljenja - pitanje neprocijepljenosti djece koja će odgojitelji, roditelji,
pedijatri
polaziti vrtić ili koristiti obavezni program predškole
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Zdravstvene
ustanove:
Zavod za javno
zdravstvo
„Dr. Andrija
Štampar“ Služba
za
epidemiologiju odjel za sustave
sigurnosti hrane
- Odsjek za
HACCP
18.
Sanitarna
inspekcija
Klinika za dječje
bolesti Zagreb,
Klaićeva,
Dom zdravlja
Zagreb,Prečko
(pedijatar,
stomatolog,
epidemiolog)
Gradski ured za
socijalnu zaštitu
i osobe s
invaliditetom
Centri za
19. socijalnu skrb
20. Turističke
agencije

-

edukacija radnika za preventivno djelovanje u očuvanju
zdravlja,

-

kontrola održavanja higijensko zdravstvenih uvjeta,

Ravnatelj,
zdravstvena
voditeljica
odgojitelji roditelji

tijekom godine

-

briga za zdravlje djece i radnika,
pregledi djece po potrebi, sprečavanje širenja zaraznih bolesti

-

ljetovanje djece slabijeg imovinskog stanja u Velom Lošinju

- razmjena informacija o djeci u tretmanu Centra
unapređivanje suradnje na problematici zlostavljanja i zanemarivanja
djece, te prava djece s teškoćama u razvoju
- organizacija jednodnevnih izleta za djecu, ljetovanja i zimovanja

ravnatelj
stručni tim
pedagog,
zdravstvena
voditeljica

tijekom godine
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Ustanova za
upravljanje
21. sportskim
objektima SRC
Šalata , Mladost
22. Razni dobavljači

- klizanje, koturanje i tenis, plivanje

- nabava sredstava za poboljšanje uvjeta rada

pedagog,
zdravstveni
voditelj

ravnatelj

72

8. VREDNOVANJE
Praćenje, vrednovanje i samo vrednovanje provodit će svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa: djelatnici – odgojitelji, stručni tim i ravnatelj,
te roditelji i djeca. Odgojitelji će svakodnevno pratiti interese, sklonosti, razvojne mogućnosti i potrebe svakog djeteta i promjene u različitim razvojnim
područjima kako bi planiranje odgojno-obrazovnog rada bilo kvalitetno i temeljeno na zapažanjima. Praćenje će se dokumentirati u propisanoj knjizi
pedagoške dokumentacije (prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djecu dječjem vrtiću – NN, broj 83/01).
Odgojitelji će voditi i razvojne mape putem kojih će pratiti individualni razvoj svakog djeteta (liste zapažanja razvoja, likovni radovi, anegdotske
bilješke...).
Odgojitelji i stručni suradnici će na temelju dogovorenih smjernica i kriterija kvalitete vrednovati i samo vrednovati svoj rad i pritom stvarati
smjernice za daljnji tijek procesa. U vrednovanju će se koristiti različiti protokoli praćenja procesa i evaluacijske liste koji će se mijenjati i prilagođavati
potrebama procesa, te pojedini standardizirani upitnici.
Kao važan segment dječjeg vrednovanja koristit će se njihove izjave i uradci. Kvaliteta uključenosti i napredak djece pratit će se izravno,
korištenjem foto i video dokumentacije, te putem protokola, upitnika i analizom pedagoške dokumentacije. Roditeljima će biti omogućen kvalitetan
uvid u odgojno-obrazovni proces putem oglednih aktivnosti, foto i video dokumentacije, bilješki, razvojnih mapa djece. Kvalitetu provedbe programa
vrednovat će putem anketa ili upitnika. Roditelji će vrednovati:


programe prema verificiranim kriterijima (posebne programe:sportski, rano učenje engleskog jezika, kontinuirana emocionalna i senzorna
stimulacija, program pred škole)



rad vrtića u različitim segmentima (lipanj 2022.)



projekte (mišljenje roditelja o postignućima djece i zadovoljstvu radom na projektima).
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9. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA
9.1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA za pedagošku godinu 2021./2022.
CILJ:


Stalno praćenje promjena u skladu s potrebama djece i roditelja te sukladno tome prilagoditi organizaciju odgojno obrazovnog rada.




Kontinuirano djelovanje na podizanju razine kvalitete materijalnih uvjeta, radi osiguranja optimalnih uvjeta za boravak djece i odraslih u
vrtiću
U suradnji sa stručnim timom i dalje djelovati na podizanju razine kvalitete odgojno obrazovnog rada, kompetencija odgojitelja i djece.



Ulagatimaksimalne napore u provedbi mjera u prevenciji zaraze Corona virusom slijedom preporuka HZJZ u skladu s mogućnostima



Širenjem pozitivnog ozračja graditi kvalitetne odnose s djecom, roditeljima, sustručnjacima, te užom i širom zajednicom.

BITNE ZADAĆE u segmentu:
9.1.1.Ustrojstva rada:
•

Sudjelovanje, organizacija i povezivanje svih sudionika procesa rada u izradi Godišnjeg plana i programa rada.

•

Sudjelovanje u izmjenama i dopunama Kurikuluma Dječjeg vrtića Prečko

•

Sudjelovanje u izradi financijskog plana za 2022,godinu s projekcijom za 2023.godinu

•

Sudjelovanje u izradi plana investicijskog i tekućeg održavanja, planu nabave osnovnih sredstava i opreme, temeljem snimanja stanja i utvrđivanje
prioriteta u suradnji sa suradnicima

•

Organizacijska priprema svih segmenata odgojno obrazovnog rada i pratećih službi prije i za vrijeme nadogradnje i adaptacije objekta-Jarnovićeva
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•

Sudjelovanje u koordinacijskom za praćenje radova nadogradnje i adaptacije objekta-Jarnovićeva

•

Sudjelovanje i izrada pisanih izvješća, informacija i drugih dopisa prema Osnivaču, Gradskoj četvrti, nadležnom ministarstvu i drugim institucijama
u cilju kvalitetnog funkcioniranja vrtića.

•

Izrada plana godišnjeg zaduženja sati svih zaposlenika i praćenje realizacije istog.

•

Godišnja, tjedna, dnevna organizacija odgojno obrazovnog rada

•

Organizacija rada zaposlenika u odnosu na njihova osnovna i posebna zaduženja i odgovornosti

•

Kontinuirano praćenje provođenja programa Zaštite na radu.

•

Organizacija odgojno obrazovnog rada i ostalih pratećih poslova sukladno preporukama HZJZ u prevenciji širenja zaraze Covid-19

•

Obavještavanje radnika o organizaciji rada i novim mogućnostima provedbe odgojno obrazovnog rada u slučaju prekida rada više skupina ili cijelog
objekta slijedom preporuka epidemiologa

•

Praćenje potreba i sudjelovanje u realizaciji zapošljavanja radnika (upražnjena radna mjesta, zamjena za dulje bolovanje, samoizolacije uzrokovane
Covid-19, povećanja opsega posla i ostalo).

•

Pravovremeno obavještavanje Osnivača o svim bitnim promjenama i specifičnostima vezano uz organizaciju rada, privremenu odsutnost ravnatelja (
Nikolina Bevanda, magistra predškolskog odgoja, zamjenik), organizaciju posebnih priredbi i proslava, suradnju s medijima i sl.

•

Sudjelovanje u radu povjerenstva za upis djece

•

Redovito tokom godine praćenje ispisa/upisa djece i naplatu potraživanja prema roditeljima za redovni i posebne programe.

•

Stvaranje profesionalne poticajne klime za djelovanje posebnog doprinosa u radu temeljem poznatih kriterija vrednovanja( nagrađivanje sukladno
ovlastima )
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•

Organizacija i koordinacija u izradi Godišnjeg izvješća o radu vrtića za tekuću pedagošku godinu.

•

Sudjelovanje u izradi statističkih i drugih planova i izvješća

9.1.2.Materijalnih uvjeta rada:
•

Analiza stanja opremljenosti odgojnih skupina didaktičkim i drugim sredstvima, dogovaranje s članovima s t r u č n o g tima o vrsti opreme i
didaktike za nabavu

•

Procjena opravdanosti nabave potrošnog materijala za odgojne skupine u odnosu na zadaće održivog razvoja

•

Osiguranje uvjeta za nabavu osnovnih sredstava i sitnog inventara, posebno informacijsko komunikacijsku tehnologiju za suradnju s roditeljima, stručno
usavršavanje na daljinu.

•

Osiguranje uvjeta kvalitete rada u vrtiću koristeći unutarnje resurse i donacije

•

Realizacija aktivnosti vezanih uz nadogradnju i adaptaciju objekta-Jarnovićeva, iz djelokruga ravnatelja

•

Aktivnosti vezane uz pripremu i sanaciju dvorišta u objektu Centar

•

Poduzimanje svih potrebnih mjera za normalno funkcioniranje vrtića u svim uvjetima i procesima rada

•

Praćenje postupaka javne i jednostavne nabave

•

Usklađivanje materijalnih i intelektualnih potreba s financijskim mogućnostima

•

Koordinacija rada svih voditeljima odgojno obrazovnog rada i pratećih službi s ciljem uvođenja inovacija

•

Pronalaženje izvora financiranja za realizaciju investicijskog plana i tekućeg održavanja

•

Praćenje realizacije Financijskog plana
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9.1.3.Njege i skrbi za tjelesni rast, razvij i zdravlje djece:
•

Sudjelovanje u izradi i informiranju djelatnika o Sigurnosno – zaštitnim mjerama i protokolima postupanja u rizičnim

•

situacijama

•

Sudjelovanje i omogućavanje različitih edukacija na temu :pružanja prve pomoći, sprečavanja zaraznih bolesti, ublažavanja

•

stresa

•

Sudjelovanje u timskom radu kod upućivanja roditelja djeteta s posebnim potrebama na daljnju obradu i primjenu

•

terapijskih postupaka stručnjaka

•

Poticanje na socijalnu i zdravstvenu osjetljivost te skrb za zaposlenike.

•

Kontinuirano praćenje kvalitete izvršenja zadataka vezanih za održavanje čistoće i higijene u skladu s propisanim Protokolima čišćenja
9.1.4. Odgojno obrazovnog rada

•

Praćenje realizacije zadaća odgojitelja i članova stručnog tima u zadovoljavanju potreba djece i roditelja prema Godišnjem planu i programu

•

Vođenje i koordinacija rada stručnog tima vrtića u timskom podizanju kvalitete rada odgojitelja u odnosu na dijete i roditelja

•

Sudjelovanje u radu stručnih kolegija vrtića: voditelja timova projekata, interesnih skupina i stručnog usavršavanja

•

Praćenje, evidentiranje i vrednovanje poslova i zadataka u svim radnim procesima s ciljem podizanja kvalitete

•

Evaluacija odgojno – obrazovnog rada odgojitelja temeljem osobnog uvida u rad, praćenja pedagoške dokumentacije, suradnje sroditeljima,
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izvješća voditelja timova i članova stručnog tima prema Godišnjem planu i programu
•

Praćenje realizacije stručnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika

•

Sudjelovanje u timskom radu u okviru realizacije projekata i posebnih programa

•

Praćenje rada s potencijalno darovitom djecom, djecom s teškoćama u razvoju i djecom s posebnim potrebama u cilju napretka djece i pronalaženja
novih načina rada.

•

Sudjelovanje u timovima za procjenu kvalitete odgojno – obrazovnog rada i praćenje realizacije samovrednovanja.

•

Iniciranje i stvaranje uvjeta za otvaranje novih skupina posebnih i alternativnih programa u vrtiću

•

Praćenje rada stručnog tima na razini rada s djecom, odgojiteljima, roditeljima, stručnog usavršava i ravnomjerne realizacije satnice

•

Suradnja u izradi i provedbi Plana i programa rada pripravnika.

9.1.5.Obrazovanja i stručnog usavršavanja
•

Praćenje realizacije Godišnjeg plana i programa vrtića u skladu s potrebama djeteta

•

Praćenje stručne literature i tiska

•

Prisustvovanje stručnim skupovima, aktivima, seminarima i stručna znanja prenositi i primjenjivati u vrtiću
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•

Stručno usavršavanje u ustanovi (vanjski suradnici po pozivu)

•

Sudjelovanje u organizaciji stručnog usavršavanja i osposobljavanja djelatnika

•

Organizacija skupa zaposlenika

9.1.6. Suradnje s roditeljima
•

Sudjelovanje u pripremi za prijem djece u redoviti 10-satni program

•

Sudjelovanje u pripremi za prijem djece s teškoćama u razvoju

•

Sudjelovanje u pripremi za prijem djece u posebne i a l t e r n a t i v n e programe: rano učenje engleskog jezika, sportski program i
kontinuiranu emocionalnu i senzornu stimulaciju , montessori

•

Sudjelovanje u grupnim roditeljskim sastancima, individualnim razgovorima s roditeljima – aktivno slušanje i iznalaženje rješenja

•

Suradnja pri realizaciji aktivnosti roditelja za poboljšanje materijalnog konteksta vrtića

79

9.1.7.Suradnja s društvenim čimbenicima

•

Suradnja s vijećem gradskih četvrti Trešnjevka u osiguravanju sredstava za poboljšanje materijalnog okruženja na dvorištu vrtića

•

Suradnja sa VII policijskom postajom Zagreb u provedbi zajedničkih aktivnosti s djecom na prevenciji sigurnosti u prometu, kući , vrtiću

•

Suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje u rješavanju raznih suglasnosti s ciljem efikasnog i kvalitetnog provođenja odgojno obrazovnog rada,
sigurnosti na radu u skladu s potrebama djece, roditelja i zaposlenika

•

Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja – Uprava za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje -Služba za rani i predškolskiodgoj i
obrazovanje

•

Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje – stručno usavršavanje djelatnika (više stručne savjetnice A. Silić, I. Seme-Stojnović,)

•

Suradnja s vrtićima Grada Zagreba, povodom „Dana dječjih vrtića“ i nastavak suradnje s Dječjim vrtićem Špansko timova za održivi razvoj

•

Suradnja s udrugama i institucijama vezano za djecu s teškoćama u razvoju (Hrvatski savez gluho slijepih osoba Dodir

•

Suradnja s nositeljima programa za djecu i odrasle koji su u zakupu prostora – u smislu poboljšanja uvjeta boravka djece u vrtiću.

•

Suradnja sa zemljama Europe, partnerima u Erasmus projektu

•

Suradnja s OMEP Hrvatska, suradnja na projektu održivog razvoja
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9.1.8.Vrtić
•

Praćenje rada svih zaposlenika i međusobna koordinacija i suradnja

•

Sazivanje, organizacija i vođenje Odgojiteljskog vijeća

•

Organizacija i praćenje kraćih prigrama

•

Suradnja sa sindikalnim povjerenicima sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru

9.1.9.Upravno vijeće
•

Sudjelovanje u pripremi sjednica Upravnog vijeća

•

Priprema materijala za sjednice Upravnog vijeća, prisustvovanje sjednicama i priprema prijedloga za raspravu i glasovanje

•

Podnošenje izvještaja o: rezultatima rada temeljem Statuta i Poslovnika o radu Upravnog vijeća, godišnjem financijskom obračunu, planu upisa djece po
završetku upisa

•

Prezentacija Godišnjeg plana i programa rada vrtića za raspravu i usvajanje

•

Prezentacija Izvješća o provedbi Godišnjeg plana i programa rada vrtića za raspravu i usvajanje

•

Poslovi na provođenju odluka Upravnog vijeća i davanje točnih i pravovremenih informacija zaposlenicima
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9.1.10.Dnevno zaduženje sati ravnatelja u odnosu na planirane poslove

Ustrojstvo rada
1,30
Materijalni uvjeti rada
0,30
Njega i skrb za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece
0,30
Odgojno obrazovni rad
1,00
Naobrazba i stručno usavršavanje
0,30
Suradnja s roditeljima i zaposlenicima
1,00
Suradnja s društvenim čimbenicima
1,00
Vrtić – poslovni voditelj
1,30
8 sati

UKUPNO DNEVNO SATI:

Ostali planirani i neplanirani poslovi i zadaci realizirat će se prema nastalim potrebama koje nisu bile prisutne prilikom izrade Godišnjegplana i
programa rada vrtića za pedagošku 2021./2022. godinu.
Ravnateljica: Mirjana Celić, mag. praesc .educ.

82

9.2. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA za pedagošku godinu 2021./2022.
Osnovni ciljevi i zadaće u radu stručnog suradnika pedagoga u Dječjem vrtiću Prečko pedagoške godine 2021./2022., u skladu s Državnim pedagoškim
standardima, bit će usmjereni na:


Praćenje, istraživanje i unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa, razvijanje kulture i autentičnog kurikuluma vrtića utemeljenog na stručno-znanstvenom pristupu,
predlaganje inovacija i suvremenih metoda i oblika rada



Jačanje stručne kompetencije odgajatelja; predlaganje, sudjelovanje i pomaganje odgojiteljima u ostvarivanju Programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog
učenja (osobito kroz stručne aktive vezane uz razvijanje temeljnih vještina komunikacije i programa radionica za roditelje Rastimo zajedno)



Razvijanje suradnje i partnerstva dječjeg vrtića i roditelja, te ostvarivanje različitih oblika suradnje s roditeljima (osobito kroz program Rastimo zajedno)



Surađivanje s neposrednim i širim okruženjem sa svrhom obogaćivanja odgojno-obrazovnog procesa



Sudjelovanje i razvijanje timskog rada u vrtiću (stručni tim, odgojitelji i ostali djelatnici)



Javno prezentiranje postignuća vrtića i djelatnosti

Rad na bitnim zadaćama bit će u sladu s bitnim zadaćama vrtića:
1. Suradnja s roditeljima


proširivati i razvijati kompetencije (znanja, vještine, sposobnosti i stavove) svih stručnih djelatnika za suradnju i partnerski odnos s roditeljima kroz različite oblike
stručnog usavršavanja u vrtiću te kroz neposrednu svakodnevnu komunikaciju i aktivnu suradnju



proširivati kompetencije timskog rada i planiranja odgojitelja i stručnih suradnika



poseban naglasak na online komunikaciji i suradnji na daljinu (online) tijekom pandemije COVID-19

2. Održivi razvoj


proširivati i razvijati kompetencije (znanja, vještine, sposobnosti i stavove) stručnih djelatnika vezanih uz aktivnosti održivog razvoja



poticati primjenu aktivnosti održivog razvoja u odgojno-obrazovnom radu s djecom
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sudjelovati u Erasmus projektu „See our nature“, OMEP ESD Rating scale project [Projekt održivog razvoja] te projektnom radu skupina, sve s ciljem prorade tema
održivog razvoja (npr. ekologija, ekonomija, društvo, kultura)

Konkretizacija ostalih zadaća razrađena je u tabelarnom prikazu.
Poslovi i zadaće pedagoga

Suradnici pedagogu
u ostvarivanju
zadaća

Način rada

Vrijeme provedbe

Neposredan uvid boravkom u skupini uz
izradu pisane, foto i video dokumentacije,
refleksija s odgojiteljicama, analiza pedagoške
dokumentacije,
praćenje putem instrumenata procjene
(protokoli praćenja)

Rujan, listopad ili po upisu
novog djeteta u vrtić

U ODNOSU NA DIJETE
Pedagoška opservacija djece;
neposredni uvidi u aktivnosti i
ponašanje djece tijekom prilagodbe
djece na jaslice, redoviti program
vrtića i program Predškole

Odgojitelji , stručni
tim i ravnateljica

Praćenje potreba djece i njihovo
zadovoljavanje u odgojnim skupinama
jaslica, vrtića
Neposredni uvidi u aktivnosti i
ponašanje djece u skupinama putem
različitih načina dokumentiranja
Opservacija djece s posebnim
potrebama neposrednim uvidom u
aktivnosti i ponašanja djece

Odgojitelji , stručni
tim i ravnateljica

Sudjelovanje u izradi
individualiziranih planova
Sudjelovanje u izradi pedagoških
nalaza i mišljenja o djeci

Tijekom godine

Tijekom godine

Psiholog, logoped,
defektolog,
zdravstvena
voditeljica
Odgojitelji , stručni
tim i ravnateljica
Odgojitelji , stručni
tim i ravnateljica

Tijekom godine

Timsko planiranje/izrada planova

Tromjesečno

Timsko planiranje/izrada nalaza

Po potrebi
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Organizacija sadržaja za obogaćivanje
života i sudjelovanje u provedbi
organiziranih aktivnosti i događanja s
djecom redovitih skupina i skupina
Predškole – sukladno preporukama
HZJZ i MZO

Ravnateljica,
zdravstvena
voditeljica, vanjski
suradnici

Telefonska i mail korespondencija s vanjskim
Tijekom godine
suradnicima, sastanci uz prezentacije programa,
praćenje realizacije programa čiji je cilj
bogaćenje odgojno-obrazovnog rada (u
sportsko-rekreativnim centrima, objektima)

Ravnateljica, stručni
tim i odgojitelji

Radni dogovori, aktivi za planiranje
odgojno.obrazovnog procesa

Rujan, lipanj

Stručni tim

Intervju

Odgojitelji

Izravno uključivanje roditelja u odgojnoobrazovni proces u skupini
Slanje obavijesti i stručnih prezentacija
Naglasak na dvosmjernoj komunikaciji
(izolacija, nepohađanje vrtića)

Rujan, listopad ili pri
upisu nove djece
Rujan, listopad ili pri
upisu nove djece
Tijekom godine

U ODNOSU NA RODITELJE
Planiranje i sudjelovanje u
aktivnostima za jačanje suradnje s
roditeljima na razini ustanove
Provođenje inicijalnih intervjua za
novoprimljenu djecu
Sudjelovanje roditelja u skupini
tijekom prilagodbe djeteta na vrtić
Komuniciranje s roditeljima putem
emaila (suradnja na daljinu,
prilagođena posebnim uvjetima
COVID-19)
Organizacija i praćenje sudjelovanja
roditelja na svečanostima (prigodna,
Božićna i završna druženja) u vrtiću i
izvan vrtića – sukladno preporukama
HZJZ
Izrada instrumenata za prikupljanje
podataka od roditelja
Individualni pedagoški savjetodavni
rad s obitelji
Organizacija, vođenje i sudjelovanje

Ravnateljica, stručni
tim i odgojitelji

Odgojitelji,
ravnateljica

Praćenje odgojno-obrazovnog procesa i
sudjelovanja roditelja u njemu

Tijekom godine

Ravnateljica i
psihologinja
Odgojitelji, stručni

Evaluacija putem upitnika

Tijekom godine

Individualni razgovori s roditeljima

Po potrebi

Ravnateljica, stručni

Roditeljski sastanak

Tijekom godine
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na roditeljskim sastancima – sukladno
preporukama HZJZ
Izrada edukativnih materijala
odgojno-obrazovne tematike,
izrada i distribuiranje promidžbenog
materijala za roditelje (pisanog i
elektroničkog)
Provođenje Programa radionica za
roditelje “Rastimo zajedno”

tim i odgojitelji
Stručni tim

Letci, plakati, tekstovi za web, foto
prezentacije za TV na ulaznim prostorima u
vrtić

Tijekom godine

Tim Rastimo
zajedno

11 radionica – uživo (ovisno o preporukama
HZJZa)

proljeće 2022.

Online radionice
Napomena: suradnja s roditeljima prilagodit će se njihovim potrebama i preporukama HZJZ-a i MZO-a

Prema uputi Centra RZ

U ODNOSU NA ODGOJITELJE
Praćenje, procjenjivanje i pomaganje
odgojiteljima u osuvremenjavanju i
trajnom unaprjeđivanju odgojnoobrazovnog procesa
Funkcionalno praćenje odgojnoobrazovnog procesa; od planiranja,
praćenja do valorizacije pomaganje
odgojiteljima i sudjelovanje u
refleksiji odgojno-obrazovne prakse
Vrednovanje oblika praćenja i
dokumentiranja

Ravnateljica i stručni Neposrednom i svakodnevnom suradnjom
tim
prisustvom u odgojno-obrazovnom procesu

Tijekom godine

Ravnateljica i stručni Analiza pedagoške dokumentacije te pri
tim
neposrednim uvidima u rad, na susretima
refleksije -osvrta na rad odgojitelja, na radnim
dogovorima za planiranje odgojno-obrazovnog
rada i pedagoškim radionicama
Ravnateljica,
Individualno u skupini nakon uvida u
odgojitelji i stručni
dokumentaciju i na radnim dogovorima za
tim
planiranje o-o rada

Tijekom godine

Tijekom godine
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Podizanje kvalitete rada posebnih
programa (sport, engleski, Montessori
1-3 i 3-7, kontin. emocionalna i
senzorna stimulacija djece)
Sudjelovanje i usmjeravanje timskog
rada odgojitelja u odnosu na
ostvarivanje bitne zadaće, osobito
unapređivanje različitih oblika
suradnje s roditeljima
Informiranje odgojitelja i
razmjenjivanje relevantnih informacija
značajnih za struku/praksu, vrtić i
djelatnost

Odgojitelji

Planiranje, praćenje i evaluiranje rada,
prezentacija programa izvan vrtića (stručni
članci, izlaganja), nabavka didaktike

Tijekom godine

Odgojitelji, stručni
tim

Sudjelovanje na sastancima timova, planiranje,
praćenje i evaluiranje timskog rada

Tijekom godine

Ravnateljica, tajnica,
stručni tim, vanjski
suradnici

Pisane obavijesti, usmene informacije…

Tijekom godine

Izrada, provođenje i vrednovanje
Programa stažiranja odgojitelja
pripravnika

Ravnateljica,
odgojitelji mentori,
psihologinja

Stručni aktivi i radni dogovori, uvidi u rad,
ogledni radovi, priprema za stručni ispit

Tijekom godine, prema
planu stažiranja odgojitelja

Izrada rasporeda, praćenje studentske prakse,
pisanje izvješća

Tijekom godine

Organizacija i praćenje studentske
Odgojitelji,
prakse studenata Učiteljskog fakulteta zdravstvena
– prema mogućnostima (ovisno o
voditeljica,
COVID-19) i prema uputama HZJZ i
ravnateljica
UFZG
U ODNOSU NA RAVNATELJA I STRUČNI TIM
Sudjelovanje na kolegijima stručnog
tima
Sudjelovanje u radu Komisije za upis
djece i formiranju skupina djece

Ravnateljica i stručni Izvještavanje o realiziranim zadaćama i
tim
poslovima, planiranje
Ravnateljica i
Pedagoška supervizija Upisa
članovi Komisije za
upis djece u DV

Tjedni sastanci
Svibanj, lipanj i tijekom
godine
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Prečko
U ODNOSU NA OKRUŽENJE
Suradnja s kazalištima Grada Zagreba,
muzejima i drugim kulturnim
ustanovama, prema preporukama
HZJZ
Suradnja sa osnovnim školama na
našem području – ovisno o COVID-19

Vanjski suradnici,
djelatnici pojedinih
ustanova

Planiranje, organizacija, praćenje, refleksije

Tijekom godine – ovisno o
COVID-19

Odgojitelji, učitelji i
stručni suradnici u
O.Š. Prečko i O.Š.
Nikola Tesla

Posjete djece starijih skupina i djece iz
programa predškole osnovnim školama, posjete
učiteljica vrtiću

Ovisno o COVID-19

Suradnja sa sportsko-rekreativnim
društvima i organizacijama prilikom
realizacije odgojno-zdravstvenih
programa – prema preporukama HZJZ

Ravnateljica,
zdravstvena
voditeljica,
odgojitelji, vanjski
suradnici
Vanjski suradnici

Planiranje, organizacija, praćenje, refleksije

Tijekom godine – ovisno o
COVID-19

Suradnja sa stručnim institucijama:
Dogovori, savjetovanja, stručne razmjene,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
susreti, pisana korespondencija, izvješća, uvidi
MZO, Gradski ured, Učiteljski
u praksu….
fakultet, Filozofski fakultet,
Poliklinika za zaštitu zdravlja djece,
SUVAG i dr. prema preporukama
HZJZ
Napomena: suradnja pedagoga s užom i širom lokalnom zajednicom prilagodit će se preporukama HZJZ-a

Tijekom godine

U ODNOSU NA STRUČNO USAVRŠAVANJE
Organizacija i provođenje stručnog

Ravnateljica, stručni

Stručni aktivi, timski rad, radni dogovori, OV

Prema Planu stručnog
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usavršavanja u ustanovi

sa stručnom temom, individualni i timski rad s
odgojiteljima (Suradnja s roditeljima, Održivi
razvoj, Predvještine čitanja i pisanja,
Predmatematičke vještine)
/

usavršavanja

Organizator AZOO i
druge stručne
institucije

Praćenje, izlaganja i prezentacije iskustva,
vođenje isustvenih radionica

Tijekom godine (online)

Individualno stručno usavršavanje
pedagoga

Vanjski suradnici

Seminari, konferencije, edukacije, stručna
literatura

Tijekom godine

Priprema raznovrsnih oblika
prezentiranja stručnog rada i
postignuća u vrtiću i izvan njega
Priprema Godišnjeg plana i programa,
Godišnjeg izvješća, statistika i
evidencija
Vođenje evidencije rada pedagoga
Pripremanje i koordiniranje ostalih
zaposlenika radi ostvarivanje uvjeta
za provedbu odgojno-obrazovnog
procesa
*Poslovi po nalogu ravnateljice

Ravnateljica,
psihologinja,
odgojitelji
Ravnateljica, stručni
tim, osoblje tajništva
i računovodstva
/
Ravnateljica, stručno
i tehničko osoblje

Priprema plakata, stručnih materijala i
iskustvenih radionica

Ovisno o COVID-19

Priprema statistika i izvješća

Prema potrebi, tijekom
goidne

dnevnik rada pedagoga, satnica
Organizacijski poslovi

Svakodnevno
Tijekom godine

Praćenje stručne i znanstvenu
literaturu te pedagoške periodike
Sudjelovanje na stručno-znanstvenim
skupovima
i participiranje u radu stručnih
skupova na državnoj razini u
organizaciji AZOO kao vanjski
suradnik – ovisno o COVID – 19
OSTALI POSLOVI

tim

/

Tijekom godine
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*Priprema godišnjih planova i izvješća
*Izrada posebnih odgojno-obrazovnih i stručnih programa te izvješća o programima
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2021./2022. pripremljen je na temelju Godišnjeg plana i programa dječjeg vrtića Prečko. Osnovna podjela
poslova i zadaća stručnog suradnika – pedagoga provodi se u odnosu na sudionike u odgojno obrazovnom procesu vrtića.
Godišnji plan i program rada stručnog suradnika pedagoga za 2021./ 2022. godinu

Organizacija rada na lokacijama:


Centralni objekt, M. Radev 1



Objekt Tijardovićeva, Tijardovićeva 13



Objekt Marles, Jarnovićeva 23

Struktura satnice prema područjima rada:

Rujan, 2021.

Područje rada

Planiran broj sati = ukupno 2016 h

Dijete
Roditelji
Odgojitelji

1260 h

Ravnatelj i stručni tim
Okruženje, društvena sredina
Osobno stručno usavršavanje
Ostali poslovi

630 h

Pauza

126 h

Petra Mršo, pedagog
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9.3. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA za pedagošku godinu 2021./2022.
1. DIJETE

1.

560

Vrijeme

sati

realizacije

Neposredan rad - praćenje psihofizičkog razvoja djece - tijekom intervjua, opažanjem i
praćenjem ponašanja u odgojnoj skupini, primjenom psihodijagnostičkih tehnika i postupaka

Procjenjivanje nekih elemenata razvojnog statusa djeteta prilikom inicijalnog razgovora

6-8. mjesec, tijekom
godine

praćenje i procjenjivanje procesa prilagodbe djece, osobito u posebnom programu Kontinuirane

9-10 mjesec, tijekom

emocionalne i senzorne integracije, (obzirom na tečaj masaže za roditelje, ranije susrete s djecom

godine

i osobitosti programa)

procjenjivanje psihomotornog, kognitivnog i socio . emocionalnog razvoja djeteta na osnovu

Tijekom godine

uočenih potreba tijekom praćenja psihologa, suradnje s roditeljima i sustručnjacima
prepoznavanje djece s teškoćama na osnovu psihologijske procjene i uvida u specijalističke

Tijekom godine

nalaze i rješenja
rano otkrivanje i utvrđivanje potencijalno darovite djece

10 mjesec, tijekom
godine

procjenjivanje razvojnog statusa djece u godini prije polaska u školu

Tijekom godine

praćenje razvoja djece s rizičnim faktorima razvoja, koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim

Tijekom godine

prilikama, djece koja su proživjela stresne i traumatične događaje
Neposredan rad s djecom u području skrbi za psihičko zdravlje djece- provođenje individualnih
91

programa, intervencije, prevencija
-provođenje aktivnosti za poticanje pozitivnog emocionalnog razvoja djece, kvalitetnog odnosa s

Tijekom godine

vršnjacima i odraslim osobama – s djecom u prilagodbi i djecom koja pokazuju poteškoće u socio
– emocionalnom razvoju – osobito u skupinama posebnih programa Kontinuirana emocionalna i
senzorna integracija, Montessori te sportski program jer ti programi imaju neposredan utjecaj na
emocionalni razvoj, što je zahtjeva pomoć odgojitelju u provedbi i u praćenju.

provođenje individualnog programa rada s djecom s teškoćama, u području socio -emocionalnog

Tijekom godine

razvoje
provođenje programa rada s potencijalno darovitom djecom u redovitom programu

Tijekom godine

provođenje prevencije emocionalnih teškoća i poremećaja u ponašanju

Tijekom godine

provođenje intervencija u kriznim situacijama i pomoć djeci u prevladavanju stresnih situacija –

Tijekom godine

tugovanje, bolest, razvod roditelja

2.

RODITELJI

350

Vrijeme realizacije

sati
1. Intervju s roditeljima novoprimljenog djeteta

5-8 mj. Tijekom
godine

2. Edukativno – savjetodavni rad s roditeljima
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individualan savjetodavni rad - emocionalno – psihološko snaženje obitelji za kvalitetniju pomoć

Tijekom godine

u odrastanju djeteta prema potrebama roditelja ili na inicijativu vrtića
-radionice za roditelje s temama iz područja psihologije, informiranje roditelja o sadržajima i

Tijekom godine

kvalitetama posebnih programa u vrtiću, te o dobrobitima za dijete i roditelja korisnika programa

3. Roditeljski sastanci
sudjelovanje psihologa s tematskim predavanjima:

Kolovoz

"Adaptacija djeteta na jaslice i vrtić" - plenarni roditeljski sastanci za jaslice i vrtić

listopad

„Spremnost djeteta za sa školu“
-sudjelovanje na roditeljskim sastancima u odgojnim skupinama- u skupinama posebnih programa

Prema potrebi

s temama:
„Senzorna integracija“, „Važnost ranog učenja stranog jezika“, „Utjecaj motoričkih aktivnosti na
socijalni i emocionalni razvoj djeteta“ i ostale teme vezane za sadržaje posebnih programa
sudjelovanje na roditeljskima sastancima za ljetovanja, zimovanja, boravak u prirodi, različite

Prema potrebi

programe

3.

Prema potrebi

Sudjelovanje u izradi plakata, letaka i anketa za roditelje

-rad na plakatima, letcima i anketama za potrebe provođenja i unapređivanja rada u posebnim
programima.

3. ODGOJITELJI

350 sati

Vrijeme realizacije
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1. Individualne konzultacije s odgojiteljima o :
-praćenju razvoja djece, njihovog napretka i postignuća
-otkrivanju djece s posebnim potrebama -teškoćama u razvoju i darovite djece
-dogovori i konzultacije u cilju obogaćivanja i podizanja kvalitete provedbe posebnih programa
vrtića
-provođenju programa opservacije
-izradi IOOP-a
-planiranju razvojnih zadaća
-zaštiti prava djece
-podržavanju i poticanju kompetencija djeteta u području psihomotornog, -kognitivnog, socioemocionalnog razvoja i kreativnosti
-radu sa odgojiteljima pripravnicima
-programu rada s darovitom djecom
-pripremi za individualne razgovore s roditeljima
-pripremi za roditeljske sastanke
-osvrtima na odgojno – obrazovni rad
2. Zajednički radni dogovori, aktivi, vijeća
sudjelovanje na Odgojiteljskim vijećima s izlaganjem

Prema planu

sudjelovanje na radnim dogovorima o različitim temama

Prema planu

sudjelovanje na timovima za planiranje, posebno planiranju u posebnim programima vrtića
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sudjelovanje na Internim stručnim aktivima : suradnja s roditeljima

Prema planu

Sudjelovanje na Interesnim timovima „Poticanje razvoja darovite djece „

4.

Uvid u odgojno – obrazovni rad

Učestali uvidi u provođenje odgojno obrazovnog rada u posebnim programima u svrhu
održavanja postojeće kvalitete, i postizanje višeg nivoa kvalitete programa.
Prema planu stažiranja

4. Rad s odgojiteljima pripravnicima
4. STRUČNI TIM

250sati

Vrijeme realizacije

1. Zajednički dogovori, sastanci, individualne konzultacije
sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa vrtića

rujan

sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća vrtića

Lipanj,
kolovoz

sudjelovanje pri formiranju odgojnih skupina i izboru odgojitelja, osobito u skupinama posebnih

Lipanj, kolovoz

programa
radni dogovori Stručnog tima

tjedno

suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima na osmišljavanju i obogaćivanju te valorizaciji

Prema potrebi

provođenja posebnih programa vrtića.
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5. PSIHOLOG

270 sati

Vrijeme realizacije

1. Izrada planova, izvješća, analiza, evidencija
Izrada Godišnjeg plana i programa rada psihologa

rujan

Izrada tjednog plana psihologa i evidencije o realiziranim zadaćama

Tjedno,
dnevno

Vođenje Individualnih dosjea za djecu s posebnim potrebama i ostale evidencije o djeci s PP

Prema potrebi

Izrada i analiza različitih instrumenata za praćenje, anketa, upitnika, tablica i sl., za djecu, roditelje

Tijekom godine

i odgojitelje
Izrada Godišnjeg izvješća psihologa

Lipanj, kolovoz

2. Priprema psihologa za
Interne stručne aktive, timove, radne dogovore, roditeljske sastanke, neposredan rad s djecom,

Prema planu

3. Stručno usavršavanje psihologa
praćenje aktualne stručne literature

Prema planu

kolektivno stručno usavršavanje u organizaciji DV Prečko, Ministarstva znanosti, obrazovanja i

Prema planu

sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradskog ureda za obrazovanje, Hrv. psihološkog
društva, Hrvatske psihološke komore, Filozofskog fakulteta, Akademije za razvojnu rehabilitaciju,
Hurid-a, itd. ostali seminari, predavanja, sastanci itd.
6. SURADNICI IZVAN VRTIĆA

Sati

Vrijeme realizacije

110
Savjetnici za predškolski odgoj Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i

Prema potrebi
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obrazovanje, Gradskog ureda za obrazovanje
Hrvatska psihološka komora, stručni suradnici ostalih dječjih vrtića

Prema potrebi

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prema potrebi

Specijalizirane ustanove za djecu s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju: Vinko Bek ,

Prema potrebi

SUVAG, Goljak, Klaićeva, Komisija za upis djece u OŠ
Centri za socijalnu skrb

Prema potrebi

Organizatori kraćih programa u DV Prečko

Prema potrebi

Osnovna škola Prečko i Osnovna škola N. Tesla

Prema potrebi

Specijalizirane trgovine didaktike , stručne literature

Prema potrebi

Stručno razvojni centri vrtića Grada Zagreba

Prema potrebi

Ostali

Prema potrebi

UKUPNO SATI RADA

Rujan 2021.

1890
Kosjenka Lovrec-Marinović, psiholog
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9.4. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA za pedagošku godinu 2021./2022.
Struktura satnice prema područjima rada:
DNEVNO
PODRUČJE RADA
SATI

TJEDNO SATI

GODIŠNJE
SATI

NEPOSREDNI RAD

5

25

1260

1. DIJETE

4

20

1008

2. RODITELJI

0,5

2,5

126

3. ODGOJITELJI

0,5

2,5

126

1,5

7,5

378

STANKA

0,5

2,5

126

OSTALI POSLOVI

1

5

252

UKUPNO

8

40

2016

DRUGI ODGOVARAJUĆI
POSLOVI

Individualni godišnji plan i izvedbeni program rada logopeda usklađen je s Godišnjim planom i izvedbenim programom rada DV, a poslovi stručnog suradnika
logopeda odvijaju se unutar sedmosatnog radnog vremena.

Opis aktivnosti prema područjima rada:
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Područje rada

Planirana aktivnost
Vrijeme provođenja aktivnosti
Provoditelji aktivnosti
Prevencija jezično-govornih teškoća
od najranije dobi – osnaživanjem
Kontinuirano tijekom pedagoške
kompetencija svih uključenih u proces
Logoped, članovi stručnog
godine
s ciljem stvaranja poticajnog vrtićkog
odgojitelji
okruženja za jezično-govorni razvoj
djeteta
Planiranje i priprema rada s djecom Kontinuirano
procesa, materijala i postupaka za
godine
probir, procjenu i logopedske vježbe

Praćenje razvoja djece (opservacijama
unutar odgojno-obrazovnih skupina),
probir
djece
(internim
ili
Poslovi logopeda u odnosu na dijete standardiziranim materijalima) i
procjena djece koja odstupaju u
razvoju te obrada prikupljenih
podataka
Procjena djece školskih obveznika
logopedskim metodama, tehnikama i
instrumentarijem
te
obrada
prikupljenih podataka
Provedba logopedskih vježbi u vrtiću
– individualne vježbe ili vježbe s
manjom grupom djece na otklanjanju
uočenih odstupanja i poticanju slabije
razvijenih vještina

Kontinuirano
godine

tijekom

pedagoške

tijekom

pedagoške

tima,

Logoped

Logoped

Prvo tromjesečje pedagoške godine,
Logoped
kontinuirano

Od studenog do svibnja

Logoped
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Pisanje mišljenja o jezično-govornom
i komunikacijskom statusu djeteta,
prema
dobivenim
rezultatima
provedene logopedske ili timske
procjene
Izrada
i
praćenje
provedbe
individualiziranih
odgojnoobrazovnih programa za djecu s
posebnim potrebama i teškoćama u
razvoju
Vođenje dokumentacije
oblicima rada s djecom

o

Kontinuirano
godine

tijekom

pedagoške

Logoped, članovi stručnog tima

Rujan, listopad, tromjesečno, tijekom
Logoped, članovi stručnog tima
pedagoške godine

svim Kontinuirano
godine

tijekom

Provedba inicijalnih razgovora s
roditeljima djece s teškoćama u Svibanj, po potrebi
razvoju prijavljene za upis

pedagoške

Logoped

Logoped, ostali članovi stručnog tima

Roditeljski sastanci - prijenos stručnih
Tijekom pedagoške godine
znanja roditeljima kroz predavanja,
Logoped, ostali članovi stručnog tima,
radionice
ili
savjetovanja
na Po dogovoru s ostalim članovima odgojitelji
Poslovi logopeda u odnosu na roditeljskim sastancima
kolektiva
roditelje
Provedba individualnih razgovora i
oglednih satova s roditeljima –
Kontinuirano tijekom pedagoške Logoped
prikupljanje podataka, informiranje
godine
roditelja o uočenim odstupanjima
Po potrebi ostali članovi stručnog tima
djeteta, upućivanje roditelja na
i odgojitelji
Po potrebi
dijagnostičke postupke i logopedske
vježbe izvan vrtića, savjetovanje o
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načinima poticanja kod kuće

Poslovi logopeda u odnosu na
odgojitelje

Izrada kratkih uputa, letaka ili brošura
koji će pomoći roditeljima ostvariti
poticanje u svakodnevnim situacijama Kontinuirano
i adekvatno praćenje razvoja vlastitog godine
djeteta

tijekom

Vođenje dokumentacije o svim Kontinuirano
dijelovima suradnje s roditeljima
godine

tijekom

pedagoške

Individualni ili grupni razgovori s
odgojiteljima – razmjena informacija
o statusu djeteta i poželjnim
postupcima u skupini, informiranje o Kontinuirano
rezultatima probira djece, procjene godine
djece i uključivanju djece u
logopedske vježbe, savjetovanje s
ciljem razvoja stručnih kompetencija

tijekom

pedagoške Logoped

Provedba konzultacija i sastanaka s
dodatnim odgojiteljima – s ciljem
ispunjavanja individualnih posebnih Kontinuirano
potreba svakog djeteta Kontinuirano godine
tijekom pedagoške godine

tijekom

pedagoške Logoped, odgojitelji, ostali članovi
stručnog tima

Stručno usavršavanje odgojitelja održavanje aktiva, radionica i Kontinuirano
predavanja za odgojitelje, upućivanje godine
odgojitelja na stručnu literaturu, s

tijekom

pedagoške Logoped, odgojitelji, ostali članovi
stručnog tima

pedagoške

Logoped
Ostali članovi stručnog tima

Logoped

Po potrebi ostali članovi stručnog tima
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ciljem razvoja njihovih kompetencija i
znanja o logopedskoj problematici
Suradnja s odgojiteljima u izradi i
provedbi individualiziranih odgojnoobrazovnih programa za djecu s Rujan, listopad, tromjesečno, tijekom Logoped, ostali članovi stručnog tima
posebnim potrebama – konzultacije, pedagoške godine
razmjene ideja
Vođenje dokumentacije o svim Kontinuirano
oblicima suradnje s odgojiteljima
godine

tijekom

pedagoške

Logoped

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana
Rujan
i programa rada ustanove

Logoped, ostali članovi stručnog tima

Sudjelovanje u izradi Kurikuluma
Rujan
ustanove

Logoped, ostali članovi stručnog tima

Izrada Godišnjeg izvješća ustanove

Logoped, ostali članovi stručnog tima

Lipanj - kolovoz

Sudjelovanje u procesu upisa nove
djece u vrtić – provedba inicijalnih
Travanj – svibanj
razgovora, rad u računalnom sustavu,
Poslovi logopeda u odnosu na
konzultacije s članovima stručnog Kontinuirano tijekom
stručni tim
tima, ispunjavanje tablica Gradskog godine
ureda

pedagoške

Logoped, ostali članovi stručnog tima

Izrada individualiziranih odgojnoobrazovnih programa – nakon Rujan, listopad, tromjesečno, tijekom Logoped, odgojitelji, ostali članovi
opservacije i praćenja djeteta ili pedagoške godine
stručnog tima
procjene razvojnog statusa
Rad s djecom s teškoćama u razvoju i Kontinuirano
posebnim potrebama - suradnja s godine

tijekom

pedagoške

Logoped, ostali članovi stručnog tima
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članovima stručnog tima kroz
informiranje o djeci s uočenim Po potrebi
teškoćama, planiranje rada s djecom s
posebnim
potrebama,
praćenje
njihovog napretka i razvoja te
informiranje roditelja o uočenim
odstupanjima, načinima poticanja i
ostalim potrebnim aktivnostima poput
uključivanja u dijagnostičke postupke
i tretmane izvan vrtića
Sudjelovanje na sastancima Stručnog Kontinuirano
godine
tima vrtića
Po potrebi
Suradnja
sa
sustručnjacima
i
stručnjacima različitih profila iz
brojnih
ustanova,
udruga
i Kontinuirano
Poslovi logopeda u odnosu na organizacija - zbog potrebe za godine
društvo
upućivanjem djece na dijagnostiku u
specijalizirane ustanove i institucije, s Po potrebi
ciljem
kvalitetnog
prijenosa
informacija o djeci
Osmišljanje zajedničkih projekata s
odgojiteljima i članovima stručnog
Poslovi
logopeda
vezani
uz tima, kroz konzultacije i razmjene
promicanje struke i kontinuirano ideja
stručno usavršavanje
Promicanje stručnog, znanstvenog ili
praktičnog rada iz područja logopedije
– predavanja, radionice
Stručno usavršavanje - sudjelovanje i

tijekom

pedagoške
Logoped, ostali članovi stručnog tima

tijekom

pedagoške

Logoped
Ostali članovi stručnog tima

Kontinuirano
godine

tijekom

pedagoške

Kontinuirano
godine

tijekom

pedagoške

Kontinuirano

tijekom

pedagoške Logoped

Logoped

Logoped
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prisustvovanje na seminarima i
stručnim skupovima u organizaciji
raznih
institucija,
udruga
ili
organizacija
Praćenje domaće i strane stručne
literature iz područja logopedije i
srodnih struka
Vođenje evidencije i dokumentacije o
stručnom usavršavanju logopeda
Izrada Godišnjeg plana i programa
rada logopeda
Poslovi planiranja i vrednovanja
Izrada Godišnjeg izvješća o realizaciji
rada logopeda
godišnjeg plana i programa logopeda
Vođenje evidencije i dokumentacije o
dnevnoj realizaciji poslova
Ostali poslovi i zadaće koji nisu u
opisu poslova logopeda, a potrebno ih
Ostali poslovi i zadaće
izvršiti po nalogu ravnatelja ili
specifičnosti situacije

godine

Kontinuirano
godine

tijekom

pedagoške

Kontinuirano
godine

tijekom

pedagoške

Logoped
Logoped

Rujan

Logoped

Lipanj - kolovoz

Logoped

Kontinuirano
godine

tijekom

pedagoške

Kontinuirano
godine

tijekom

pedagoške

Logoped

Logoped

Po potrebi

Kao što je vidljivo iz priložene tablice, plan i program rada i zadaća stručnog suradnika logopeda tijekom pedagoške godinse razrađen je u odnosu na sudionike
odgojno-obrazovnog procesa. U nastavku plana su predstavljeni i opisani projekti i neke dodatne aktivnosti logopeda u pedagoškoj godini 2021./2022..
Poslovi logopeda u odnosu na roditelje
I ove je pedagoške godine jedan od bitnih ciljeva rada DV Prečko podizanje kvalitete suradnje s roditeljima. U suradnji s članovima stručnog tima, logoped će
svojim aktivnostima u kolektivu doprinositi boljoj suradnji s roditeljima i podizanju roditeljskog zadovoljstva kvalitetom vrtića. U svrhu ispunjavanja već
navedenog bitnog cilja vrtića, logoped će kroz ovu pedagošku godinu nastaviti s prošlogodišnjom praksom redovitog objavljivanja (minimalno jednom mjesečno,
po mogućnosti i češće, ne češće od jednom tjedno) logopedskih materijala na web stranici vrtića u Kutku logopeda, kako bi roditeljima omogućio razvijanje njihovih
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kompetencija i kvalitetnije poticanje kod kuće za njihovu djecu. Materijali koji će se objavljivati bit će iz svih dijelova logopedske djelatnosti i bit će povezani s
djecom od jasličke do predškolske dobi. Logoped će pripremiti različite teorijske letke, zadatke za rad kod kuće, svjete za prepoznavanje poremećaja i njihovu
prevenciju, kao i savjete za poticanje cjelokupnog jezično-govornog razvoja na različite načine u svakodnevnom životu.
Također vezano uz suradnju s roditeljima, logoped će, kako je u tablici i navedeno, sudjelovati u provedbi različitih roditeljskih sastanaka. Osim sastanaka koji
će biti dogovoreni tijekom pedagoške godine, logoped će svakako sudjelovati na 2 roditeljska sastanka. Prvo, na sastanku za roditelje novoupisane djece u vrtić
krajem kolovoza, na kojemu će se logoped predstaviti i ukratko opisati područje djelatnosti stručnog suradnika logopeda u dječjem vrtiću. Drugo, na sastanku za
roditelje djece školskih obveznika, sredinom listopada, na kojemu će logoped ukratko predstaviti roditeljima karakteristike jezično-govornog razvoja djece u godini
prije polaska u školu te bitne vještine i sposobnosti kojima djeca prije polaska u školu trebaju ovladati. Oblik održavanja roditeljskih sastanaka je pod upitnikom,
ovisno o epidemiološkim mjerama i preporukama HZJZ-a, no roditelji će na neki način (uživo, online, pisano,...) dobiti znanja i informacije koje logoped prenosi
na spomenutim roditeljskim sastancima.
Poslovi logopeda u odnosu na odgojitelje
Na području suradnje s odgojiteljima, logoped će početkom pedagoške godine svim odgojiteljima koji prošle godine nisu radili u DV Prečko poslati skriptu o
osnovnim značajkama komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece vrtićke dobi, s ciljem razvijanja kompetencija svih odgojitelja u prepoznavanju, prevenciji
i poticanju djece s komunikacijskim i jezično-govornim odstupanjima. Nadalje, logoped će ponovno održati edukaciju za odgojitelje s temom jezično-govornog i
komunikacijskog razvoja djece do polaska u školu. Nakon što je u vrtić tijekom proteklih 2 godine došlo mnogo novih odgojitelja, procjena je logopeda da je
navedeno predavanje potrebno ponoviti. Predavanje će se održati u obliku internog stručnog aktiva, a u koliko navrata će se održati ovisi o tadašnjim epidemiološkim
uvjetima. Plan je aktiv održati u 19.10.2021. i 20.10.2021., po jedan termin za svaku smjenu odgojitelja. Planirano trajanje edukacije/stručnog aktiva je 2 sata za
svaki termin. Ako taj oblik održavanja ne bude moguć, osmislit će se alternativni način prijenosa znanja. Edukacija će biti organizirana u obliku predavanja
logopeda, nakon kojega će odgojitelji imati wpriliku postaviti sva pitanja vezana uz tematiku samog predavanja. Odgojitelji će, osim prisustva, dobiti i uručke
korištene prezentacije, kao i dodatne materijale za koje logoped procjeni da će im pomoći u razvoju njihovih kompetencija. Glavni cilj navedene edukacije je
nastaviti osnaživati kompetencije i razvjati znanja odgojitelja o osnovnim karakteristikama jezično-govornog i komunikacijskog razvoja. Dobivanjem osnovnih
znanja odgojitelji će biti spremniji u budućnosti nadograđivati i oplemenjivati dobivena znanja detaljnijim i kompleksnijim materijama. To bi, posljedično kroz
određeni period vremena, trebalo dovesti do značajno poboljšanih kompetencija i kvalitetnijeg rada na prevenciji i ranom otkrivanju odstupanja u komunikacijskom
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i jezično-govornom razvoju na razini cijelog vrtića. Znanja i spoznaje koje će odgojitelji steći na ovoj edukaciji moći će odmah koristiti u svakodnevnom odgojnoobrazovnom radu. Ove pedagoške godine planira se i interni stručni aktiv ''Razvoj i poticanje komunikacije kod djece jasličke dobi'', koji će predstavljati svojesvrsni
nastavak ranije opisanog aktiva i detaljniji ulazak u jedan veliki dio logopedske teorije - komunikacijski razvoj. Održavanje aktiva planirano je u ožujku 2022.
godine, u trajanju od 2 sata po terminu, a njegovo će održavanje također ovisiti o epidemiološkim mjerama. Plan je održati dva predavanja, po jedno za svaku
smjenu odgojitelja. Cilj ovog aktiva isti je kao i ranije opisanoga, dakle osnažiti odgojitelje i razviti njihove kompetencije za razumijevanje, uočavanje i poticanje
komunikacijkog razvoja i komunikacijskih poremećaja. Nadalje, planirane su i redovite svakodnevne daljnje konzultacije na kojima će logoped i odgojitelji zajedno
pratiti implementiranje stečenih znanja i razmjenjivati ideje o što primjerenijem korištenju tih znanja u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu. Također,
logopedske materijale koje logoped objavljuje na web stranici vrtića slat će i odgojiteljima na službene mail adrese vrtićkih skupina, kako bi mogli istovremeno s
roditeljima razvijati svoje kompetencije i koristiti izrađene materijale u svojim odgojno-obrazovnim skupinama. Konačno, odgojitelji će tijekom pedagoške godine
od logopeda dobivati razne pisane i usmjene savjete o poticanju djece s teškoćama u skupini, kao i o praćenju i poticanju predvještina čitanja i pisanja.
Poslovi logopeda u odnosu na stručni tim
Kao član stručnog tima, logoped je dio raznih timova formiranih s ciljem praćenja i poticanja određenih područja rada u dječjem vrtiću. Svojim stručnim
znanjima i kompetencijama logoped će dati doprinos provedbi svih posebnih programa u DV Prečko. Doprinos će biti realiziran u obliku suradnje i savjetovanja,
kroz provođenje konzultacija o strategijama rada, praćenja i planiranja rada (osiguravanja adekvatnog prostornog i materijalnog konteksta, suradnja s vanjskim
suradnicima te intenziviranje međugrupne suradnje i razmjene iskustava), kao i na planiranju i provođenju roditeljskih sastanaka, prezentiranju dostignuća posebnog
programa, evaluaciji rada skupina i ostalim tekućim potrebama i poslovima. Također, u procesu upisa, stručni će suradnik logoped novim roditeljima predstavljati
posebne programe Dječjeg vrtića Prečko i njihove dobroditi za cjelokupni razvoj djeteta, čime će doprinijeti roditeljskom odabiru posebnih programa i upisu djece
u posebne programe u DV Prečko. Osim općenitog doprinosa svim posebnim programima, koji je upravo opisan, stručni suradnik logoped će kroz suradnju s
odgojiteljicama u Montessori programu ujediniti uobičajene oblike poticanja i uskladiti ih s posebnostima Montessori pedagogije, te na taj način doprinijeti kvaliteti
posebnog programa. Također, u savjetovanju s odgojiteljicama iz programa ranog učenja engleskog jezika, logoped će kontinuirano prenositi svoja specifična
znanja o dvojezičnosti i višejezičnosti, kao i znanja o adekvatnom poticanju dvojezične i višejezične djece u svakodnevnim situacijama. Nadopunjavanje engleskog
i hrvatskog jezika i korist dvojezičnosti u ranoj dobi logoped će implementirati i u uvodni roditeljski sastanak svih triju engleskih skupina, u čijoj će pripremi i
provedbi sudjelovati, prema dogovoru s odgojiteljima. Takvom suradnjom osigurat će se kvaliteta u usvajanju obaju jezika koji se u engleskim skupinama u
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svakodnevnom radu koriste. Konačno, logoped će kao član tima, poglavito u suradnji s edukacijskim rehabilitatoricama, sudjelovati na timskim sastancima s
odgojiteljima djece s teškoćama u razvoju, koji će se održavati tromjesečno ili češće po potrebi, a na kojima će biti pružena podrška i savjetovanje odgojiteljima
sukladno individualnim potrebama djeteta iz njihove skupine.

Rad u posebnim uvjetima
Tijekom prošle dvije pedagoške godine način rada stručnih suradnika i svih zaposlenika u dječjim vrtićima se značajno promijenio, uslijed epidemioloških
mjera određenih zbog pandemije COVID-19 bolesti. S početkom pedagoške godine 2021./2022. posebni uvjeti rada su se nastavili i stručni suradnik logoped
također mora prilagoditi svoje aktivnosti i rad novonastalim situacijama. Zbog poštivanja epidemioloških mjera i očuvanja zdravlja svih uključenih u proces, za
vrijeme kontakta s drugim stručnim suradnicima, roditeljima, odgojiteljima ili djecom, logoped će nositi zaštitnu masku, a posebnu pozornost će obraćati i na
dezinfekciju ruku i prostora u kojima radi. Početkom pedagoške godine mjere, uz dodatni oprez, ne onemogućuju logopeda u obavljanju uobičajenih zadaća stručnog
suradnika u vrtiću te će sukladno tome logoped provoditi uobičajena praćenja, opservacije, procjene i vježbe s djecom u vrtiću. Također, ostvarivat će se uobičajeni
kontakt s ostalim sudionicima procesa. U slučaju postroženja mjera uslijed pogoršanja epidemiološke situacije, stručni suradnik logoped spremno će prebaciti svoj
rad u online oblik, poučen prijašnjim iskustvom. Na web stranicu vrtića u Kutak logopeda objavljivat će korisne osobne i pronađene materijale za poticanje jezičnogovornog razvoja i razvijanje roditeljskih kompetencija, a sa svim roditeljima djece s odstupanjima u jezično-govornom razvoju, koji to budu htjeli, ostvarit će
kontakt putem maila kroz konzultacije, savjetovanja i razmjenu informacija i materijala. Na taj način stručni suradnik logoped će maksimalno iskoristiti postojeće
resurse za nastavak logopedskog rada, unatoč raznim mogućim novonastalim situacijama. Kao što je već u planu navedeno, provedba mnogih aktivnosti tijekom
ove pedagoške godine ovisi o epidemiološkoj situaciji pa će stručni suradnik logoped kontinuirano planirati i izmjenjivati ideje i aktivnosti, sukladno trenutačnim
epidemiološkim situacijama. Njih je nemoguće predvidjeti pa se stoga točan oblik održavanja određenih aktivnosti u planu i ne može detaljno opisati, no za svaku
aktivnost stručni će suradnik logoped imati alternativnu opciju, kako bi se osigurao adekvatan prijenos potrebnih informacija i neometan nastavak kvalitetnog
odgojno-obrazovnog rada.
Rujan 2021.

Juraj Maldini, logoped
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9.5. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA za pedagošku godinu 2021./2022.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2021./2022. pripremljen je na temelju Godišnjeg plana i programa vrtića. Osnovna podjela poslova i zadaća
stručnog suradnika – defektologa provodi se u odnosu na sudionike u odgojno obrazovnom procesu vrtića.
Godišnji plan i program rada stručnog suradnika defektologa za 2021./2022. godinu
Organizacija rada na lokacijama:




Centralni objekt, M. Radev 1
Objekt Tijardovićeva, Tijardovićeva 13
Objekt Marles, Jarnovićeva 23

Struktura satnice prema područjima rada:
Područje rada

Postotak satnice

Planiran broj sati

Dijete

50 %

884

Roditelji

10 %

176,8

Odgojitelji

10 %

176,8

Ravnatelj i stručno razvojna
služba

10 %

176,8

Društvena sredina

5%

88,4

Osobno stručno usavršavanje

10 %

176,8

Ostali poslovi

5%

88,4

RASPORED POSLOVA I ZADAĆA DEFEKTOLOGA TIJEKOM GODINE U ODNOSU NA PODRUČJA RADA
ZADAĆE I POSLOVI
VREMENSKI PERIOD
U odnosu na dijete:
Sudjelovanje u prijemu djece u vrtić s ciljem pravodobnog prepoznavanja i
prilikom upisa,
1.
evidentiranja potencijalnih potreba, teškoća te faktora rizika u ranom razvoju
tijekom pedagoške godine
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Praćenje prilagodbe novoupisane djece i opservacija djece s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena sposobnosti djece tijekom inicijalnih
intervjua
Sustavno praćenje psihomotornog razvoja djece s faktorima rizika u ranom
razvoju te otkrivanje djece s POOP
Upućivanje djece u nadležnu ustanovu radi dijagnostičke i dodatne obrade
Sustavno praćenje razvoja djeteta s POOP kroz utvrđivanje stupnja razvijenosti
osobina u području motoričkog, spoznajnog, socio-emocionalnog razvoja, razvoja
percepcije, te sposobnosti na području govora, jezika i komunikacije
Predlaganje modela inkluzije, kreiranje organizacijskih i materijalnih uvjeta za
uključivanje djece s POOP
Pravilan odabir i primjena didaktičkih materijala za djecu s POOP te samostalna
izrada didaktičkih materijala
Izrada stručnih mišljenja o razvojnim postignućima djeteta
Prikupljanje podataka, medicinske dokumentacije i vođenje dosjea djeteta te briga
o zaštiti podataka
Izrada individualiziranih planova i programa za djecu s POOP utemeljenih na
specifičnim potrebama i sposobnostima djeteta
Priprema i izrada materijala i sredstava potrebnih za neposredan rad s djecom
Neposredan rad u skupini u koju je uključeno dijete s POOP kao i praćenje djece
s POOP unutar matične skupine
Neposredni rad s djecom s teškoćama u razvoju individualno, u paru ili manjoj
skupini
Praćenje djece s POOP - šetnje, sportske aktivnosti i sl.…prema potrebi
Procjena spremnosti za školu i pisanje mišljenja prilikom upisa djeteta s POOP u
školu

ZADAĆE I POSLOVI
U odnosu na odgojitelje:
Priprema odgojitelja za dolazak djeteta s POOP i pomoć u pripremni odgojne
1.
skupine

početak pedagoške godine
i tijekom godine
prilikom upisa i tijekom
godine
tijekom pedagoške godine
tijekom pedagoške godine,
prema potrebi
kontinuirano
kontinuirano
tijekom godine
tijekom godine
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
prema potrebi
prema potrebi
VREMENSKI PERIOD
prilikom upisa, tijekom
pedagoške godine
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Upućivanje na adekvatno i pravovremeno uočavanje djece s razvojnim
odstupanjima

tijekom pedagoške godine,
prema potrebi
period prilagodbe, tijekom
pedagoške godine

4.

Sudjelovanje u oblikovanju materijalnog konteksta uz ponudu raznovrsnih
poticaja za djecu s POOP kao i ostalu djecu u skupini
Upoznavanje s razvojnim osobitostima pojedinoga djeteta

5.

Razmjena informacija u cilju zajedničkog praćenja razvoja djeteta s POOP

kontinuirano

6.

Zajednički rad s odgojiteljima u planiranju ciljeva i individualnih aktivnosti za
dijete s POOP

kontinuirano

2.
3.

7.

8.

Provođenje individualnih refleksija s odgojiteljima vezano uz funkcioniranje i
napredak djeteta s teškoćama u razvoju unutar odgojno obrazovne skupine te
valorizacija i izrada IOOP-a
Pomoć odgojiteljima u proširivanju stručnih spoznaja o razvoju, učenju,
komunikacijskim vještinama i posebnim potrebama djece – kroz aktive, vijeća i
radionice

prema potrebi

kontinuirano

kontinuirano

9.

Upućivanje odgojitelja na stručnu literaturu važnu za što kvalitetniji odgojno
obrazovni rad s djecom s POOP

kontinuirano

10.

Radni dogovori u cilju unaprjeđivanja rada (stručni aktivi, dogovori)

kontinuirano

ZADAĆE I POSLOVI
U odnosu na roditelje:
Inicijalni razgovori s roditeljima djece s POOP pri upisu djeteta u vrtić
(prikupljanje potrebne dokumentacije, sudjelovanje u inicijalnim razgovorima,
1.
priprema materijala potrebnih za period upisa)

VREMENSKI PERIOD
prilikom upisa, tijekom
pedagoške godine

2.

Prikupljanje podataka o djeci s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama koja tijekom pedagoške godine,
su upisana u vrtić
prema potrebi

3.

Pomoć roditeljima tijekom prilagodbe na vrtić s obzirom na propisane
epidemiološke mjere

period prilagodbe, tijekom
pedagoške godine
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4.

Upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem teškoće kod djeteta, te pružanje
podrške u prihvaćanju i razumijevanju djetetovih teškoća

prema potrebi

5.

Davanje smjernica za postupanje i poticanje razvoja djeteta u obiteljskom
okruženju

kontinuirano

6.

Upućivanje roditelja za odlazak s djetetom na specijalističke preglede,
jedinstveno tijelo vještačenja i ostvarivanje prava iz socijalne i zdravstvene skrbi

tijekom godine

7.

Pružanje podrške u izboru programa za dijete

tijekom godine

8.

Podržavanje roditelja u rehabilitaciji djece izvan vrtića

tijekom godine

9.

Edukacija roditelja putem roditeljskih sastanaka, savjetovanja, upućivanjem na
sadržaje iz stručne literature

tijekom godine

10.

Kontinuirana suradnja i obostrano informiranje kroz individualne razgovore

tijekom godine

11.

Vođenje dokumentacije o suradnji s roditeljima

tijekom godine

ZADAĆE I POSLOVI
U odnosu na društvenu sredinu:
Suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom
1.
2.

Suradnja s drugim vrtićima (stručna usavršavanja, sekcije defektologa)

5.

Suradnja s Osnovnom školom Prečko u skladu s propisanim epidemiološkim
mjerama
Suradnja s Osnovnom školom Nikola Tesla u skladu s propisanim
epidemiološkim mjerama
Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje

6.

Suradnja sa stručnjacima raznih profila iz edukacijsko – rehabilitacijske
znanosti radi usavršavanja i razmjene mišljenja

3.
4.

VREMENSKI PERIOD
tijekom godine
tijekom godine
tijekom godine
tijekom godine
tijekom godine
tijekom godine
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7.

Suradnja s Centrom za odgoj i obrazovanje Vinko Bek

tijekom godine

8.

Suradnja s Centrom za socijalni rad, suradnja s timovima prvostupanjskih
komisija kojima se preporučuju djeca na timsku obradu (dobivanje rješenja za
ostvarivanje dodatnih prava djece s POOP/TUR)

tijekom godine

9.

Suradnja sa Sekcijom predškolskih edukacijskih edukacijskog rehabilitatora

tijekom godine

10.
12..
13.

Suradnja s Gradskim uredom za odgoj, obrazovanje i sport,
suradnja sa savjetnicom za djecu s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama
Ivonom Nakić Vojnović
Suradnja s Ministarstvom znanosti, odgoja i obrazovanja
Senzibiliziranje šire društvene zajednice za inkluziju djece s POOP i osoba s
invaliditetom

ZADAĆE I POSLOVI
U odnosu na ravnatelja i stručno razvojnu djelatnost:
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada kao i Godišnjeg izvješća
1.
Sudjelovanje u prijemu i upisu djece
2.
3.
4.

Timski pristup u izradi planova i programa rada
Sudjelovanje na sastancima stručnog tima

tijekom godine
tijekom godine
tijekom godine

VREMENSKI
PERIOD
tijekom godine
tijekom godine
tijekom godine
tijekom godine

5.

Suradnja u nabavci didaktike za djecu s POOP, stručne literature i potrošnog
materijala

tijekom godine

6.

Praćenje stručne literature i razmjena informacija s drugim stručnjacima

tijekom godine

7.

Njegovanje senzibiliteta za djecu s POOP kod svih stručnih suradnika

tijekom godine

8.

Suradnja u realizaciji bitnih zadaća definiranih Godišnjim planom

tijekom godine
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ZADAĆE I POSLOVI
U odnosu na stručno usavršavanje:
Praćenje stručne literature
1.
Prisustvovanje stručnim skupovima i seminarima
2.
3.
4.

Kontinuirano usavršavanje
Vođenje evidencije o stručnom usavršavanju

ZADAĆE I POSLOVI

VREMENSKI
PERIOD
tijekom godine
tijekom godine
tijekom godine
tijekom godine

VREMENSKI
PERIOD

U odnosu na ostale poslove:
1.

Administrativni poslovi

tijekom godine

2.

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

tijekom godine

Edukacijski rehabilitator najveći dio svog rada s djecom usmjerava na djecu s TUR i djecu s PP. Uz to rehabilitator pridonosi radu cijele skupine u koju su uključena navedena
djeca. Također, prati rad svih skupina vrtića, surađuje s odgojiteljima sve djece, a svoj doprinos daje i u radu posebnih programa Montessori i sportskih skupina. Odgojiteljima
tih skupina predlaže eventualne poticaje i didaktičke materijale te oblikovanje materijalnog okruženja za što bolju kvalitetu posebnih programa.
Za novu pedagošku godinu rehabilitator planira stručne aktive s odgojiteljima. Teme stručnih aktiva biti će Rana stimulacija osjetila kao preduvjet urednog psihofizičkog razvoja
te Razvoj grube i fine motorike. Aktivi će biti organizirani kao prezentacije za odgojitelje i radionice. Planiraju se aktivi za obje smjene odgojitelja prema epidemiološkim
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preporukama. Planirano trajanje svakog aktiva bit će jedan sat i trideset minuta.

Rad na zadaćama bit će u sladu s bitnim zadaćama vrtića:
Suradnja s roditeljima
Rehabilitator će surađivati kontinuirano s roditeljima djece s TUR i PP. Putem usmenog informiranja roditelji će biti obaviješteni o planiranom radu, napretku i eventualnim
poteškoćama djeteta. Također, roditelji će biti savjetovani o potrebnom radu kod kuće za što bolje napredovanje svakog djeteta. U slučaju nepovoljnih epidemioloških situacija
suradnja s roditeljima će se odvijati telefonski i online. Rehabilitator će pravovremeno ažurirati kutak defektologa s novim informacijama iz svog područja rada kao i web
stranicu vrtića koja će biti dostupna svim roditeljima. U suradnji s pedagoginjom Petrom Mršo i odgojiteljicom Ana Marijom rehabilitator će održati radionice Rastimo zajedno
prema epidemiološkim preporukama.

Program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno” podijeljen je u jedanaest širih tema, jedanaest radionica:
1. Roditelji 21. stoljeća
2. Četiri stupa roditeljstva
3. Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
4. Sva naša djeca i kako ih volimo
5. Slušanje – važna vještina roditeljstva
6. Kako dijete uči o svijetu oko sebe
7. Granice: zašto i kako?
8. Kreiramo i biramo rješenja
9. Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja
10. Biti roditelj: utjecaji i izbori
11. Završetak i novi početak
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Svaka tema radionice je cjelina za sebe, ali i bitan dio cijelog Programa koji bi bio nepotpun bez bilo koje od jedanaest radionica. održati samostalno. U ovom programu kojem su
cilj podrška i osnaživanje, a ne poduka, poticanje aktivnog uključivanja roditelja postiže se postupno. Cilj je učiniti vidljivim postojeće snage roditelja u ugodnom okruženju s
dovoljno prostora za otkrivanje sebe i vlastitih viđenja, bez nametanja gotovih rješenja izvana. Takav pristup traži otvorenu komunikaciju između voditeljica i roditelja.

Održivi razvoj
Razvijanje osobnih potencijala i poticanje razvoja emocionalnih, socijalnih, spoznajnih, motoričkih i komunikacijskih kompetencija svakog djeteta koje ima
posebne odgojno obrazovne potrebe.
Cilj nam je nastaviti rad na zadržavanju kvalitete postojećeg, ali i na podizanju razine kvalitete rada u odnosu na djecu, odgojitelje i roditelje. U okviru provedbe
projekta „Održivi razvoj“ naglasak će se stavljati na aktivnosti sadržaja tri dimenzije održivosti: socijalno-kulturna, ekonomska i ekološka, posebno usmjerene i
prilagođene po potrebi. Sadržaji aktivnosti redovito će biti planirani i oblikovani u skladu s djetetovim željama, interesima i potrebama u skladu s njegovim
mogućnostima.

Rujan 2021.

Nevenka Kapusta, defektolog
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9.6. PLAN RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE za pedagošku godinu 2021./2022.
DIJETE
ŠTO

KAKO

Utvrđivanje zdravstvenog statusa djece,

-liječničke svjedodžbe-pedijatar

evidencija djece s posebnim potrebama -

- razgovor sa roditeljima

TKO
Zdravstveni voditelj

KADA
Kraj 8., 9., 10. mjesec i po
potrebi

alergijama i dijagnozama
Ostvarivanje povoljnih higijenskih uvjeta za

- uvidi redovitim obilaskom,

Zdravstveni voditelj,

rad u unutarnjem i vanjskom prostoru:

kontrola održavanja čistoće i

Tehničko osoblje

- mikroklimatski uvjeti

dezinfekcije

Tijekom godine

- higijensko sanitarni uvjeti
Osiguravanje uvjeta za pravilno

- upute i dogovori - stručna

Zdravstveni voditelj, Stručni

izmjenjivanje dnevnih aktivnosti djeteta

literatura

tim, odgajatelji

Unapređivanje, planiranje i praćenje

- dogovori, uvidi, procjena,

Zdravstveni voditelj, Stručni

tjelesno zdravstvenih aktivnosti po grupama

stvaranje optimalnih uvjeta

tim, Tehničko osoblje

Kontinuirano

uvažavajući individualne potrebe; glad,žeđ,
odmor, kretanje (vremensko trajanje ,ritam i
način)
Tijekom godine

i njegov utjecaj na zdravlje i opće stanje
djeteta u odnosu na sigurnost djece i
očuvanje zdravlja
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Podizanje kvalitete provođenja tjelesnih

- stvaranje optimalnih uvjeta -

Zdravstveni voditelj, Stručni

aktivnost u jaslicama (djeca od 1-2 godine i

stvaranje materijalnih uvjeta

tim Odgajatelji

Izrada i stalna prilagodba jelovnika

- uvid u osobni ritam djeteta

Zdravstveni voditelj,

potrebama djece- adaptacija

ovisno o dobi , normativi - upute,

Odgajatelji

nadzor, dogovori sa odgajateljima

Roditelji

Kontrola kvalitete i kvantitete hrane,

- edukacija, literatura, - uvid,

Zdravstveni voditelj,

praćenje rukovanja hranom, distribucija,

procjena - radni dogovori

Odgajatelji, Osoblje kuhinje

Poticanje djece na konzumiranje raznog

- radni dogovori i edukacija

Zdravstveni voditelj

voća i povrća

odgajatelja - planiranje aktivnosti

Odgajatelji

Radni dogovori

2-3 godine)
Boravak na otvorenom
Tijekom godine

Kontinuirano

način serviranja, poticanje djece za jelom;
atmosfera blagovanja
Po dogovoru –proljeće

u grupu s djecom - zdravstvene
radionice
Izrada jelovnika za djecu s posebnim

- uvidi i radni dogovori sa

potrebama; alergije na hranu

odgajateljima - upute za djecu sa

Zdravstveni voditelj

Kontinuirano

Tijekom godine

alergijom na hranu i - jelovnik za
roditelje po potrebi
Rad na samostalnosti djece: - kod jela

- dogovori, nadzor nad

Zdravstveni voditelj,

(samoposluživanje, upotreba pribora,

provođenjem aktivnosti

Odgajatelji

salveta, uzimanje vode) - osobna higijena,
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oblačenje i svlačenje, pranje ruku,
ispuhivanje nosa, korištenje papirnatih
maramica i dr.
Praćenje epidemiološke situacije te

- evidencija i praćenje

Zdravstveni voditelj,

poduzimanje mjera za suzbijanje zaraznih

pobola,liječničke potvrde -

Odgajatelji ,Epidemiolog

bolesti

suradnja s pedijatrima,

Tijekom godine

epidemiolozima
Prevencija infekcije u dječjem kolektivu,

-planiranje aktivnosti u grupi

Zdravstveni voditelj,

posebno u jaslicama od 1- 2 godine i 2-3

vezano za dob

Odgajatelji

Jačanje kompetencija djeteta kako si

- usvajanje znanja i jačanje

Zdravstveni voditelj,

pomoći kod manjih povreda - usvajanje

kompetencija kroz planirane

Odgajatelji

znanja o brizi o sebi u vrtiću i kod kuće- što

aktivnosti u vrtiću,slikovnice,

je opasno za mene, što smijem i što mogu -

priče, izrada plakata - vježbe sa

Moje tijelo- koje imam organe i čemu služe

djecom u kutiću liječnika, igre -

- nabava sanitetskog materijala te - vođenje

radni dogovori - stručna literatura

Tijekom godine

godine- novo upisana djeca - učenje djece
pravilnom pranju ruku, kako ispuhati nosić,
pranje i dezinfekcija igračaka, prozračivanje
soba dnevnog boravka, tjelesne aktivnosti i
svakodnevni boravak na zraku (vremenske
prilike – odjeća)
Kontinuirano

priručnih apoteka po objektima
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Zdravstvena dokumentacija: - praćenje

- individualni zdravstveni karton

pobola - praćenje povreda - uvid u

predškolskog djeteta - evidencija

cijepljenje-kod upisa i po potrebi

pobola djece - evidencija povreda

Zdravstveni voditelj

Tijekom godine

Tijekom godine

djece - evidencija sanitarnog
nadzora - evidencija
epidemioloških indikacija
Stručno usavršavanje odgojitelja (stručni

-Uporaba EpiPen- a

Zdravstveni voditelj,

aktivi )

-Anafilaktički šok

Odgajatelj ,Vanjski suradnici

-Febrilne konvulzije
-Uporaba Diazepama
-Ušljivost kod djece
-Prva pomoć dr. Bičanić
-Radionica „Pravilno pranje
ruku“ CSPA „Sapunčić“

Rujan, 2021.

Ivana Bertić, zdravstvena voditeljica
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