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I   USTROJSTVO RADA 

→NAPOMENA: Pedagoška godina 2022./2023. i dalje će se provoditi u vremenu 

dok traje pandemija COVID-a 19. Sve aktivnosti koje će se provoditi u ovoj pedagoškoj 

godini usklađivat će se sa izdanim važećim preporukama HZJZ i uputama MZO-a 

vezano za sprečavanja nastanka i širenja epidemije uzrokovane COVID-19. Svi 

dokumenti vezani za COVID-19 (upute za rad s djecom, obaveze za roditelje i sl.) 

objavljeni su na internet stranicama Dječjeg vrtića Josipdol. Sve izmjene vezane za 

organizaciju rada i način izvođenja odgojno-obrazovnog rada s djecom biti će 

pravovremeno objavljene na Internet stranicama Dječjeg vrtića Josipdol  https://dv-

josipdol.hr/ 

 

 

1.Općenito 

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

zaštita djece rane i predškolske dobi. 

 Program Dječjeg vrtića Josipdol temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji 

ranog odgoja i obrazovanja čime se potiče cjelovit razvoj djeteta i stvaraju uvjeti kvalitetnog i 

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

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

pravedne i sretne mlade ljude.  

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

osnovnu školu. 

 Dječji vrtić Josipdol svoju djelatnost obavlja u  namjenski sagrađenom objektu na 

adresi: 

• Karlovačka17b, Josipdol-matični objekt 

 

i u adaptiranom prostoru na adresi: 

• Oštarije 227, Oštarije-područni objekt „Oštarije“ 

U pedagoškoj godini 2022./2023.  Dječji vrtić Josipdol u redovitom programu ima 

sveukupno upisano 92 polaznika, od čega 59-ero u matičnom objektu u Josipdolu i 33 u 

područni objekt u Oštarije. Neupisano je ostalo 18-ero djece.  

    U jesen 2021. započela je dogradnja i proširenje Dječjeg vrtića Josipdol. Realizacija 

gradnje provodit će se po fazama. Sve poslove vezano za projektiranje i financiranje 

dogradnje Dječjeg vrtića Josipdol vodi Općina Josipdol. 

https://dv-josipdol.hr/
https://dv-josipdol.hr/
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Dok vrtić ne proširi svoj kapacitet i dalje postoji problem s velikim brojem neupisane 

djece u vrtić i borba da se što veći broj djece zbrine privremenim rješenjima. To svakako nije 

i najbolje rješenje.  

Početkom pedagoške godine 2019./2020. adaptiran je prostor stare škole u Oštarijama  

koji je u vlasništvu Općine Josipdol za potrebe Dječjeg vrtića Josipdol. U tom prostoru 

ustrojen je područni objekt Dječjeg vrtića Josipdol u Oštarijama sa organizirane dvije 

odgojno-obrazovne skupine, jednom jasličkom mješovitom i jednom vrtićkom mješovitom 

odgojno-obrazovnom skupinom.  

 

2. Redoviti program Dječjeg vrtića Josipdol 

2.1.Odgojno-obrazovni rad u Dječjem vrtiću Josipdol-matični objekt odvija se u 

tri odgojno obrazovne skupine redovitog programa, a djeca mogu koristiti dva oblika 

korištenja usluga: 

-cjelodnevni 10-satni boravak od 6:00 do 16:00 sati 

 -poludnevni  6-satni boravak od 6:00 do 12:00 sati 

 

 

REDOVITI PROGRAM- JOSIPDOL 

  

   Skupine         

  Dob 

 djece 

                       Broj djece   

 

   Odgojiteljice 

 

1. 

Odgojno-

obrazovna 

skupina 

MIŠIĆI 

 

3 ‒ 4 

god. 

 

16 

 

 

 

 

 Anita Blašković 

Marica Ševrović 

 

2. 

Odgojno-

obrazovna 

skupina 

BUBAMARE 

 

4 ‒ 7 

god. 

 

19 

 

 

 

Darinka Salopek 

Matea Galić 

Francetić  

 

3. 

Odgojno-

obrazovna 

skupina 

PČELICE 

 

5 ‒ 7 

god. 

 

24 

 

 

 

Dijana Župan 

Nataša Juričić  
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2.2. Odgojno-obrazovni rad  u područnom objektu u Oštarijama odvija se u dvije 

odgojno-obrazovne skupine redovitog programa, a djeca mogu koristiti dva oblika korištenja 

usluga: 

 

- Cjelodnevni, 10-satni boravak od 6:00 do 16:00 sati 

- Poludnevni  6-satni boravak od 6:00 do 12:00 sati 

 

REDOVITI  PROGRAM –područni objekt „OŠTARIJE“ 

R.B. Skupina Dob 

djece 

Ukupan broj djece Odgojiteljice 

1. Odgojno-

obrazovna 

skupina 

JEŽIĆI 

 

1 ‒3 

god. 

 

12 

Slađana Kramarić 

Marina Kučinić  

Ines Radočaj  

 

 

2. Odgojno-

obrazovna 

skupina 

LEPTIRIĆI 

 

3 ‒ 7 

god. 

 

21 

Ana Lautar, 

Valentina Špehar 

 

 

 

3.Program predškole i drugi kraći programi 

 

 

3.1. Kraći program predškole 

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

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

pedagoške godine, ovisno o broju prijavljene djece, rad u predškoli organizirat ćemo u dvije 

odgojne skupine, jednu u Josipdolu u prostorijama vrtića, a drugu u prostorijama područnog 
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objekta u Oštarijama. Program je u trajanju od 250 sati, a provodit će se od 1. listopada 2022. 

do 31.svibnja 2023.  

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE 

Skupina Broj 

djece 

      Odgojitelji     Radno vrijeme 

Predškola Josipdol Ovisno o 

prijavi 

 Odgojitelj/ica Dva puta tjedno 

po 3 sata 

Predškola Oštarije Ovisno o 

prijavi 

 Odgojitelj/ica Dva puta tjedno 

po 3 sata 

 

 

 

3.2 Drugi kraći programi 

 

 Kraći programi opće, folklorne, engleske i sportske igraonice provodit će se u 

poslijepodnevnom terminu, nakon 16:00 sati. Lako dostupni, kvalitetni sadržaji za djecu 

predškolske dobi uvijek su dobro došli. Uključivanjem djece u organizirane, stručno vođene 

aktivnosti pozitivno djelujemo na njihov razvoj, oblikovanje svijesti i usvajanje pozitivnih 

vrijednosti. Indirektno tako djelujemo i na svijest  roditelja, a samim time i na cijelu društvenu 

zajednicu u kojoj živimo. 

 

 Opća igraonica uključuje 15 ‒ 20-ero. djece u dobi od 3 do 6 god. koja nisu 

obuhvaćena niti jednim oblikom predškolskog odgojno-obrazovnog rada. Ovisno o interesu 

djece Opća igraonica provodit će se dva puta tjedno, po dva i pol sata, u poslijepodnevnim 

satima nakon redovitog programa. Program za rad Opće igraonice verificiran je od strane 

MZO-a. Financiranje igraonice ovisi o odluci Upravnog vijeća i Osnivača Dječjeg vrtića 

Josipdol. i Osnivača . 

 

 Folklorna igraonica za cilj ima razvijati i njegovati tradicijske običaje, dječje igre i 

plesove našeg bogatog povijesno-kulturnog kraja. Folklorna igraonica ima verificiran 

program od strane MZO-a, a uključivat će 15 ‒ 20 djece od 5 do 7god. starosti. Igraonica će 

se organizirati ovisno o interesu djece jednom tjedno u trajanju 2 školska sata, u 

poslijepodnevnim satima, nakon redovitog programa. Financiranje igraonice ovisi o odluci 

Upravnog vijeća i Osnivača Dječjeg vrtića Josipdol.  
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Sportska igraonica nudi sportske sadržaje primjerene dobi djece pod stručnim 

vodstvom, u suradnji s trenerom TK Josipdol i kineziologom OŠ Josipdol. Program  sportske 

igraonice  provodi  se u sportskoj dvorani Osnovne škole Josipdol, Igraonica  obuhvaća 

skupinu od 15 do 20 djece zainteresirane za sportske sadržaje, sa susretima jednom tjedno po 

sat vremena, u poslijepodnevnim satima Ovisno o interesu djece  i raspoloživom prostoru 

može se organizirati i veći broj skupina. Kraći sportski program verificiran je  od strane 

MZO-a. Financiranje igraonice ovisi o odluci Upravnog vijeća i Osnivača Dječjeg vrtića 

Josipdol.  

 

 

 

 Engleska igraonica provodi kraći program  ranog učenja engleskog jezika u prostoru 

vrtića. Sadržaji koji potiču djecu na rano učenje stranog jezika, u ovom slučaju engleskog, 

najbolje je nuditi djeci u predškolsko doba kada se razvija osjećaj za izgovor, intonaciju i 

ritam, bogati vokabular, općenito kada se razvija verbalna komunikacija. Cilj Engleske 

igraonice je  kod djece razvijati osjećaj za različitosti, dobrobit poznavanja stranog jezika, 

prihvaćati i proširiti znanja o ljudima drugih rasa, kultura i običaja. Engleska igraonica 

provodi se ovisno o iskazanom interesu djece u trajanju od sat i pol po susretu i obuhvaća 

skupinu od 15 do 20 djece. Kraći program ranog učenja engleskog jezika verificiran je od 

strane MZO-a sa izdanom suglasnošću za rad. Financiranje igraonice ovisi o odluci Upravnog 

vijeća i Osnivača Dječjeg vrtića Josipdol.. 

 

 

 

 

NAPOMENA: Svi kraći programi realizirat će se u skladu sa izdanim preporukama HZJZ 

vezano za suzbijanje zarazom COVID-19. 
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KRAĆI PROGRAMI 

       Broj 

djece 

         Voditelj/ica Vrijeme održavanja 

     

 

Opća igraonica 

15  

 

U skladu s Pravilnikom  

o vrsti stručne spreme stručnih 

djelatnika te vrsti i stupnju 

stručne spreme ostalih 

djelatnika u dječjem vrtiću 

 

 Utorkom i četvrtkom 

od 16:15 do 18:45 u Dječjem 

vrtiću Josipdol 

 

 

Folklorna 

igraonica 

 

15 

 

U skladu s Pravilnikom  

o vrsti stručne spreme stručnih 

djelatnika te vrsti i stupnju 

stručne spreme ostalih 

djelatnika u dječjem vrtiću 

 

 

  

Petkom 

od 16:00 do 17:30 u      

Dječjem vrtiću Josipdol 

 

    Engleska 

igraonica 

 

Dvije 

skupine 

 15 

 

 U skladu s Pravilnikom  

o vrsti stručne spreme stručnih 

djelatnika te vrsti i stupnju 

stručne spreme ostalih 

djelatnika u dječjem vrtiću 

  

Ponedjeljak-st. skupina, 

Srijeda-ml. skupina 

od 16:00 do 17:30 u Dječjem 

vrtiću Josipdol 

 

 

 

Sportska 

igraonica        

 Dvije 

skupine 

15 

 

U skladu s Pravilnikom  

o vrsti stručne spreme stručnih 

djelatnika te vrsti i stupnju 

stručne spreme ostalih 

djelatnika u dječjem vrtiću 

Ponedjeljak-ml. skupina, 

Srijeda-st. skupina 

od 16:00 do 17:00 na 

vanjskom prostoru/u dvorani 

OŠ Josipdol 
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4.Struktura i broj zaposlenih 

 

Većina zaposlenih radnika u Dječjem vrtiću Josipdol zadovoljavaju zakonskim 

normativima.  Ravnateljici  Maji Marinić mandat obnašanja dužnosti ističe 30. rujna 2022. 

godine nakon čega će se izabrati nova ravnatelj/ica vrtića. 

 

 

REDOVITI PROGRAM 

 

Zaposleni radnici u matičnom 

objektu u Josipdolu 

 

Stručna sprema 

 

Broj radnika 

Ravnatelj/ica 

(puno radno vrijeme ravnatelja u 

mandatu /                                

Odgojitelj na neodređeno puno radno 

vrijeme-u mirovanju) 

VŠS/ VSS 1 

Odgojitelj/ice 

(neodređeno puno radno vrijeme) 

 

VŠS/VSS 

5 

Odgojitelj/ica-nestručna zamjena 

(određeno puno radno vrijeme) 

 

VSS 

 

1 

Odgojitelj/ica u predškoli 

(određeno, nepuno radno vrijeme 8 

sati tjedno od 1.10.-31.05, tekuće 

pedagoške godine) 

VŠS/ VSS 1 

Kuhar/ica 

(neodređeno puno radno vrijeme) 

SSS 1 

Spremač/ica 

(neodređeno puno radno vrijeme) 

NKV 1 

Zaposleni radnici u područnom Stručna sprema Broj djelatnika 
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objektu u Oštarijama  

Odgojitelj/ica 

(neodređeno, puno radno vrijeme) 

 

VŠS 

  

3 

Odgojitelj/ica 

(na određeno, puno radno vrijeme, 

povećani obim posla)  

VŠS 1 

Odgojitelj/ica-nestručna zamjena 

(određeno nepuno radno vrijeme) 

 

VSS 

 

1 

Odgojitelj/ica u predškoli 

(određeno, nepuno radno vrijeme 8 

sati tjedno od 1.10.-31.05, tekuće 

pedagoške godine) 

VŠS 1 

Kuhar/ica 

(neodređeno puno radno vrijeme) 

SSS 1 

Spremač/ica 

(neodređeno puno radno vrijeme) 

NKV 1 

 

Postoji potreba za zapošljavanjem jednog asistenta za pomoć u provođenju odgojno-

obrazovnog rada u skupini u koju je uključeno dijete s teškoćama u razvoju i pedagoga radi 

zadovoljavanja novih Zakonskih odredbi. Postoji potreba i za zapošljavanjem člana stručnog 

tima (psihologa, defektologa ili logopeda) radi poboljšanja kvalitete provođenja odgojno-

obrazovnog rada sa djecom koja imaju smetnje i teškoće u razvoju.  

 

5.Radno vrijeme 

 

Radno vrijeme vrtića je svakog radnog dana: 

• za matični objekt u Josipdolu 6:00 ‒ 16:00 sati.  

• za područni objekt u Oštarijama 6:00 ‒ 16:00 sati 

• Subote i nedjelje su neradni dani kao i svi državni blagdani 
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Ove pedagoške godine vrtić počinje s radom 1. rujna 2022., a završava sa radom 31. 

kolovoza 2023. god. Tijekom mjeseca kolovoza odgojno-obrazovni rad s djecom moguće je 

organizirati ukoliko za tim postoji potreba roditelja.  

Kako je u mjesecu ožujku 2020. god nastupila epidemija COVID-19 koja još uvijek 

traje, ove pedagoške godine organizacija odgojno-obrazovnog rada temelji se na preporukama 

HZJZ i uputa MZO-a te će se mijenjati i usklađivati ovisno o razvoju epidemiološke situacije 

i važećim izdanim preporukama i ostalim dokumentima nadležnih tijela RH i jedinice lokalne 

uprave. Na osnovi toga, a poštujući Državne pedagoške standarde, te posebnosti skupina, rad 

će se organizirati na slijedeći način: 

Prikaz u tablici: 

 RADNO MJESTO            RADNO VRIJEME DNEVNI    

ODMOR 

OSTALI 

POSLOVI 

Ravnateljica 7,00 ‒15,00   30 min  

REDOVITI  PROGRAM 

MATIČNI OBJEKT JOSIPDOL 

Odgojiteljice odgojno-

obrazovne skupine 

MIŠIĆI  (3 ‒ 4 god.) 

 Neposredni rad 5 sati i 30 min. 

    I smjena  od 6:30 do 12:00 sati 

   II smjena od  10:30 do 16:00sati 

 

 30 min 

  

  2,00 sata 

Odgojiteljice odgojno-

obrazovne skupine 

BUBAMARE           (4 

‒ 7god.) 

Neposredni rad 5 sati i 30 min. 

    I smjena  od 6:30  do 12:00 sati 

   II smjena od  10:30 do 16:00 sati 

 

30 min 

 

2,00 sata 

Odgojiteljice odgojno-

obrazovne skupine 

PČELICE (5 ‒ 7 god.) 

Neposredni rad 5sati i 30 min. 

    I smjena  od 6,30 do 12,00 sati 

   II smjena od  10,30 do 16,00sati 

 

30 min 

 

2,00 sata 

 Kuhar/ica   Od 6:00 do 14:00 sati 30 min  

Spremačica  Od 11:00 do 19:00 sati 30 min  

 

Dežurstvo odgojitelja od 6:00 do 6:30 provodi se prema rasporedu dežurstava. Sati 

dežurstava se ne ubrajaju u neposredni rad s djecom već se evidentiraju.  Sakupljenih 5,5 

sati dežurstava može se iskoristi  kao  jedan slobodan dan. 
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REDOVITI PROGRAM 

PODRUČNI OBJEKT OŠTARIJE 

 

 

  RADNO MJESTO 

           

           RADNO VRIJEME 

 

DNEVNI    

ODMOR 

 

 OSTALI 

POSLOVI 

Odgojiteljice odgojno-

obrazovne  skupine  

JEŽIĆI (1 ‒ 3 god.) 

Neposredni rad 5 sati i 30 minuta 

I smjena 6:30 ‒12:00 

II smjena 10:30 ‒ 16:00 

 

30 min. 

 

2 sata 

Odgojiteljice odgojno-

obrazovne  skupine  

LEPTIRIĆI (3 ‒7 god) 

Neposredni rad 5sati i 30 minuta 

I smjena 6:30 ‒12:00 

II smjena 10:30 ‒ 16:00 

 

30 min. 

 

2 sata 

 Kuhar/ica   Od 6:00 do 14:00 sati 30 min  

Spremačica  Od 11:00 do 19:00 sati 30 min  

 

Dežurstvo odgojitelja od 6:00 do 6:30 provodi se prema rasporedu dežurstava. Sati 

dežurstava se ne ubrajaju u neposredni rad s djecom već se evidentiraju. Sakupljenih 5,5 

sati dežurstava može se iskoristi kao jedan slobodan dan. 

 

 

 

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

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

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

roditeljima, poslove stručnog usavršavanja. Stanku od 30 min dnevno odgajatelj ne može 

koristiti tijekom neposrednog rada s djecom.  

Svim radnicima su uručena rješenja o zaduženju satnice. 
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6. Kalendar rada djelatnika 

Godišnja norma rada za odgajatelje za pedagošku 2022./2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesec 

 

Broj 

radnih 

dana 

Praznici i 

blagdani 

u radne 

dane 

Broj radnih sati Broj 

sati 

blag-

dana 

Uk. 

Mj. 

fond 

sati 

Ukupno Broj sati 

nepos. 

rada 

Dnevn 

odmor 

Broj 

sati 

ostalih 

poslova 

Rujan 22 0 176 121 11 44 0 176 

Listopad 21 0 168 115,5 10,5 42 0 168 

Studeni 20 2 160 110 10 40 16 176 

Prosinac 21 1 168 115,5 10,5 42 8 176 

Siječanj 21 1 168 115,5 10,5 42 8 176 

Veljača 19 0 152 104,5 9,5 38 0 152 

Ožujak 22 0 176      126,5 11,5 46 0 176 

Travanj 19 1 152 104,5 9,5 38 8 160 

Svibanj 21 2 168 115,5 10,5 42 16 184 

Lipanj 20 2 160 110 10 40 16 176 

Srpanj 21 0 168 115,5 10,5 42 0 168 

Kolovoz 22 1 176 126,5 11,5 46 8 184 

Ukupno: 249 10 1992 1.369,5 124,5    498 80 2072 
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Ukupna godišnja zaduženja za pedagošku 2022./2023. godinu 

 

 

 

      

     Broj dana  

     godišnjeg 

 

Broj radnih 

dana 

 

Ukupno 

zaduženje 

radnih sati 

Ukupno 

zaduženje 

radnih sati u 

neposrednom  

    radu  

 Ukupno 

zaduženje 

radnih sati u  

ostalim  

 poslovima 

          30      222 1776 1221 444 

29      223 1784 1226,5 446 

28      224 1792 1232 448 

27      225 1800 1237,5 450 

26      226 1800 1243 452 

25      227 1808 1248,5 454 

24      228 1816 1254 456 
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TJEDNA STRUKTURA RADNOG VREMENA ODGAJATELJA 

 

 

Redni   

broj 

                                ZADAĆE            SATI 

  1. NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S  

                          DJECOM             

 

          27, 5 sati 

  2. OSTALI POSLOVI  

  

- planiranje (tromjesečno, tjedno, dnevno), 

programiranje i vrednovanje rada 

 

          5,0 sati 

- priprema prostora i poticaja           0,5 sati 

- suradnja i savjetodavni rad s roditeljima i 

ostalima 

          2,0 sati 

   -radni dogovor           0,5 sati 

-poslovi stručnog usavršavanja (grupni oblici 

permanentnog usavršavanja, individualno permanentno 

usavršavanje) 

          1,0 sati 

-odgajateljsko vijeće, izleti, priredbe           0,5 sati 

-ostali poslovi  (uređivanje zajedničkog prostora vrtića, 

priprema i održavanje zajedničkih aktivnosti s djecom i 

ostali poslovi po nalogu ravnatelja) 

          0,5 sati 

UKUPNO:           10 sati 

 3. DNEVNI ODMOR 2,5 sati 

  4. SVEUKUPNO TJEDNO ZADUŽENJE 40 SATI 
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8. Bitne zadaće u ustrojstvu rada 

 

Bitne zadaće u području rada su: 

1. Dugoročno raditi na što većoj pokrivenosti predškolskog odgoja na području 

Općine Josipdol te organizirati nove programe kojima bi potakli pohađanje 

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

zaposleni tj. gdje je samo jedan roditelj zaposlen,  

2. U suradnji s našim osnivačem Općinom Josipdol i vrtićima u bližoj okolici 

naše županije raditi na osnutku stručnog tima.  

3. Usklađivati radno vrijeme vrtića s potrebama  djece i roditelja 

4. Omogućiti i poticati komunikacijske uvijete u kojima će svaki djelatnik biti 

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

kojoj će razvijati osjećaj osobne važnosti njegova radnog mjesta za cjelokupno 

funkcioniranje procesa odgojno-obrazovnog rada. 

5. Stvarati opuštenu i poticajnu okolinu međusobnim uvažavanjem, razmjenom 

iskustava i ideja s djecom, roditeljima i vanjskim suradnicima. 

 

II    MATERIJALNI UVJETI  

 

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

obnavljanje i obogaćivanje postojećeg stanja te nabavkom nedostatnog novog namještaja. Ove 

pedagoške godine u planu je nadopunjavanje opremom postojeći prostor Dječjeg vrtića 

Josipdol i područnog objekta u Oštarijama.  

   Plan nabave dugotrajne imovine 

Predmet nabave Razdoblje provođenja Osobe odgovorne za narudžbu 

Eventualna nabava ili 

popravak  dječjeg igrališta u 

matičnom objeku u 

Josipdolu (ovisno o 

financijskoj situaciji) 

Tijekom 2022/2023. 

godine 

 

Ravnateljica u suradnji s 

osnivačem 

Izmjena rasvjetnih tijela u 

dvije odgojno obrazovne 

skupine u matičnom objektu 

u Josipdolu. 

Tijekom 2022/2023. 

godine 

Ravnateljica u suradnji s 

osnivačem 
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Nadopuna pribora za jelo u 

PO Oštarije i Josipdol 

(posuđe, kolica za 

samoposluživanje…) 

Tijekom 2022./2023. 

godine 

Ravnateljica  

Nadopuna  kuhinjskog 

prostora novom opremom–

električni štednjak 

Tijekom 2022./2023. 

godine 

Ravnateljica  

Nadopuna posteljnog rublja 

(dječja posteljina) 

 

Tijekom 2022./2023. 

godine 

Ravnateljica  

TV prijemnik za jednu 

odgojno-obrazovnu skupinu 

u PO Oštarije 

Tijekom 2022./2023. 

godine 

Ravnateljica  

Nabava informatičke 

opreme za PO Oštarije 

(laptop i printer) 

Tijekom 2022./2023. 

godine 

Ravnateljica  

Nabava dodatne audio 

opreme (CD player , manji 

prijenosni JBL-ovi USB 

zvučnici…) 

Tijekom 2022./2023. 

godine 

Ravnateljica  

Nadopuna opreme po 

odgojnim skupinama ovisno 

o potrebama i interesu djece 

i odgajateljica 

 

Tijekom 2022./2023. 

godine 

 

Ravnateljica, odgajateljice 

 

Plan nabave opreme, didaktike, sitnog inventara i potrošnog materijala  

 

Predmet nabave 

 

Razdoblje provođenja 

 

Osobe odgovorna za nabavu 

• Likovni i didaktički 

materijal    

• Oprema i sportski 

rekviziti 

• Sitni inventar 

• Uredski materijal 

 

    Tijekom godine  

 

 

 

Ravnateljica i svi zaposleni u 

dječjem vrtiću 
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Radna obuća i odjeća Tijekom godine Ravnateljica 

Sredstva za čišćenje 

Zaštitna oprema i sredstva za 

dezinfekciju prema 

preporukama HZJZ vezano uz 

COVID-19 

Tijekom godine 

       Tijekom godine/po      

       potrebi 

    

Ravnateljica 

Pedagoška dokumentacija    Lipanj 2023.  Ravnateljica 

Stručna literatura Tijekom godine Ravnateljica, odgajatelji, 

stručni suradnici 

 

Plan tekućeg i investicijskog održavanja 

Predmet rada Razdoblje provođenja Izvršitelj 

Ispitivanje aparata za gašenje 

PP 

      Siječanj 2023.      Ovlaštena tvrtka 

Mjerenje kvalitete izgaranja 

uljnog gorača -kotla 

        Lipanj 2023. Ovlaštena tvrtka 

Održavanje dimnjaka i 

dimovodnih kanala 

        Srpanj 2023. Ovlaštena tvrtka 

Održavanje klima uređaja        Lipanj 2023 Ovlaštena tvrtka 

Održavanje kotlovnice        Tijekom godine Ovlaštena tvrtka 

Održavanje kuhinjske opreme i 

perilica 

       Tijekom godine Ovlaštena tvrtka 

Održavanje audio i video 

opreme, kompjutera 

       Tijekom godine Ovlaštena tvrtka 

Održavanje vanjskih igrala    

Josipdol/Oštarije 

       Tijekom godine Radnik kojeg nam ustupa 

Osnivač 

Unutarnje održavanje, popravci 

i otklanjanje manjih kvarova 

       Tijekom godine Radnik kojeg nam ustupa 

Osnivač 
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III   NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 

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

stjecanje i usvajanje pozitivnih stavova i navika zdravog načina života  važnih za cjelokupan 

rast i razvoj, a osiguravati ćemo ih kroz: 

• Osiguravanje kvalitetnih higijenskih uvjeta 

• Preventivnu zdravstvenu zaštitu 

• Adekvatnu i kvalitetnu prehranu 

 

Programske 

zadaće 

 

                  Sadržaji rada 

 

Nosioci 

 

Vrijeme provedbe 

 

 

Osiguravanje 

sanitarno-

higijenskih 

uvjeta 

 

• Strukturirati prostor u 

funkciji djetetovih 

potreba i njegove 

sigurnosti u skladu za 

izdanim preporukama 

HZJZ 

 

• Redovito čišćenje i 

dezinfekcija prostora 

u kojima dijete boravi  

 

 

• Redovito 

presvlačenje 

posteljnog rublja i 

osiguravanje novog- 

 

• Uvoditi nove 

preparate i pomagala 

 da bi čišćenje bilo 

lakše i dezinfekcija 

potpuna 

 

• Osigurati 

mikroklimatske 

uvjete u kojima djeca 

borave ( 

 

odgajateljice 

 

 

 

 

spremačica 

 

 

spremačica 

 

ravnateljica 

 

 

 

svi 

djelatnici 

 

 

Kontinuirano tijekom 

godine 

 

 

 

 

Svakodnevno 

 

Dva puta mjesečno, po 

potrebi i češće 

 

 

 

 

 

Svakodnevno/Kontinuirano 
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prozračivanje 

prostorija) 

 

• Osigurati radnu 

odjeću i obuću za sve 

djelatnike vrtića 

 

 

• Održavanje čistoće u 

kuhinji  i prostorima 

za čuvanje 

namjernica 

• Brinuti o provođenju 

i poštivanju izdanih 

preporuka HZJZ 

vezano za suzbijanje 

nastanka i širenja 

epidemije izazvane 

bolešću COVID-19. 

• Brinuti o kvalitetnom 

provođenju HACCAP 

sustava 

 

• Sanitarne iskaznice 

svih djelatnika 

 

• Suradnja sa 

Sanitacijom d.d. radi 

redovne deratizacije, 

dezinfekcije i 

dezinsekcije 

 

 

• Suradnja sa Zavodom 

za javno zdravstvo 

karlovačke županije 

radi kontrole 

uzimanja briseva 

radnih površina i 

hrane, te pitke vode. 

 

 

ravnateljica 

 

 

 

kuharica 

 

ravnateljica 

 

 

 

 

ravnateljica 

 

ravnateljica 

 

ravnateljica 

 

 

 

 

ravnateljica 

 

 

 

Svake dvije godine 

 

 

Svakodnevno 

 

Ovisno o epidemiološkoj 

situaciji 

 

  

 

2 puta god. I po potrebi 

 

1 puta god.  I potrebi 

 

 

Prema Ugovoru 

 

 

 

2 puta god.  I potrebi 
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Njega, 

higijena i 

zdravstvena 

zaštita djece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Izrada letaka i ostalog materijala 

prigodnog za roditelje (web 

stranica) razne teme 

• Sakupljanje liječničkih potvrda i 

uvid u zdravlje djeteta 

• Upoznavanje osoblja s određenim 

zdravstvenim  problemima djece 

(alergije i sl.) 

• Inicijalni razgovori i upitnici pri 

upisu nove djece 

 

 

• Osigurati uvjete rada prema dobi i 

individualnim  

 

 

• Praćenje i analiza pobola u svim 

grupama, vođenje evidencije 

vrijednosti tjelesne temperature 

 

• Osigurati preventivne mjere u 

slučaju epidemije 

 

 

• Pružanje pomoći pri ozljedama 

djece i osoblja 

 

• Edukacija osoblja i roditelja vezano 

za zdravstvenu problematiku 

 

 

• Vođenje dokumentacije 

 

• Promicanje tjelesnog vježbanja 

djece u svim grupama 

 

 

• Promicanje tjelesnog vježbanja i 

stvaranje navika zdravog života 

redovitim vježbanjem starije i 

srednje odgojne skupine -u 

školskoj sportskoj dvorani jednom 

tjedno –ovisno o slobodnim 

 

odgajateljice 

ravnateljica 

 

odgajateljice 

ravnateljica 

 

odgajateljice 

ravnateljica/  

 

odgajateljice 

ravnateljica 

 

 

odgajateljice 

 

ravnateljica/ 

epidemiolog 

 

osobe 

zadužene za 

prvu pomoć 

odgajateljice/ 

vanjski 

stručni 

suradnici 

odgajateljice  

 

odgajateljice 

 

 

kontinuirano 

 

 

Rujan 2022. 

 

Kontinuirano 

Rujan 2022. 

 

Kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

Svakodnevno 

prema 

preporukama 

HZJZ 

Po potrebi 

prema 

preporukama 

HZJZ 

Po potrebi 

 

Kontinuirano 

 

 

Kontinuirano 

 

Kontinuirano 
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Djeca s 

teškoćama u 

razvoju 

terminima školske dvorane 

 

• Razvijati osobnu odgovornost u 

odnosu na očuvanje zdravlja, 

odgovorno ponašanje u odnosu 

prema opasnim situacijama ili 

predmetima 

 

 

• Uočiti i upozoriti na djecu s 

odstupanjima u razvoju 

 

 

• Pratiti djecu kod koje su uočena 

odstupanja u razvoju 

 

•  Potražiti pomoć vanjskih 

suradnika i stručnih osoba jer vrtić 

nema stručnog tima 

odgajateljice 

 

 

odgajateljice 

odgajateljice 

 

Odgojiteljica 

 

 

 

Odgojiteljice 

 

stručni 

suradnik 

ravnateljica 

Kontinuirano 

 

 

 

 

Kontinuirano 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

 

Prehrana, 

planiranje, 

praćenje 

 

• Podržavati i razvijati djetetovu 

svijest o tome da je važno koliko i 

što jede  

• Stalno praćenje kakvoće hrane 

• Praćenje pravodobnosti obroka 

• Stalna prilagodba jelovnika 

potrebama djece 

• Svakodnevno osigurati voćni obrok 

u prijepodnevnim satima (marenda) 

• Svakodnevno osigurati vodu 

djetetu po potrebi 

• Osigurati dovoljno posuđa za 

posluživanje,  

• Organizirati  prijevoz pripremljenih 

obroka u područni objekt u 

Oštarijama u skladu s propisima 

 

 

 

odgajateljice  

 

 

ravnateljica 

kuharica 

roditelji 

 

 

ravnateljica 

osnivač 

kuharica 

 

 

 

 

 

Kontinuirano 

tijekom 

godine 
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IV ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

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

spontano, situacijsko učenje kroz igru, učenje kroz doživljaje i bogato poticajno okruženje. 

Naše zadaće bit će usmjerene prema: 

• Unapređivanju uvjeta da se dijete osjeća prihvaćeno i dobrodošlo u vrtiću, da 

prepoznajemo i uvažavamo njegove posebnosti i osobitosti te da mu jasno pokažemo 

brigu i zanimanje o tome kako se osjeća 

• Stvaranju poticajnog, kreativnog i ugodnog okruženja koje će se mijenjati tijekom 

godine i obogaćivati materijalima planiranim i izvođenim u suradnji s djecom 

• Korištenju cjelokupnog prostora vrtića na način najpogodniji dječjim potrebama i 

ciljevima odgojno obrazovnog rada 

• Poticanju svih vidova suradnje, izražavanja i stvaralaštva, učenje kroz projekte 

senzibiliziranju djece za prepoznavanje opasnosti, učenje strategija i načina 

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

područja zaštite i spašavanja) 

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

obrazovnoj ustanovi i uspostavljanje partnerskih odnosa između svih sudionika 

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

• Svakodnevnom korištenju vanjskog prostora u funkciji integriranog učenja, poticanja 

razvoja motoričkih sposobnosti i navika zdravog života (korištenje školske sportske 

dvorane, kraće šetnje i boravak u prirodi) 

• Poticanju i razvoju ekološke svijesti kod djece 

• Poticanju, uočavanju i povezivanju iskustava vezanih za važnost i brigu o prirodi, 

životinjama, kulturi i običajima našeg kraja i općenito naše domovine  

• Radu s predškolcima- planiranje materijala i aktivnosti koje omogućavaju nesmetanu 

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

međusobnih problema na prihvatljiv način, razgovore, diskusije, razmjene iskustva i 

znanja), te aktivnosti koje potiču razvoj kompetencija za uspješan polazak u osnovnu 

školu (predmatematičke i predčitalačke vještine, grafomotorika i fina motorika šake, 

razvoj pažnje i koncentracije, motoričke sposobnosti, komunikacijske vještine, 

samostalnost…) 

• Praćenju, dokumentiranju i individualnom planiranju kao bitnom segmentu rada 

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

pokretanja projekata 

• Suradnji među skupinama unutar vrtića i sa drugim vrtićima (djecom i djelatnicima) 

• Optimalnoj organizaciji rada- odgovoran i suradnički pristup radu 

• Osvještavanju važnosti osobnog primjera ponašanja odraslih koji su u odgojno-

obrazovnom procesu s djecom. 
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• Planiranju i provođenju odgojno-obrazovnog rada vodeći uvijek brigu o sigurnom 

boravku djece u vrtiću 

 

I ove godine nastavljamo dugogodišnju suradnju s časopisom Hrvatske šume – dječji 

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

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

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

spremnosti za praktično djelovanje u zaštiti, očuvaju i unapređivanju prirodnog okruženja. 

Različitim aktivnostima u vrtiću potičemo na spoznavanje važnosti šume za životinje i ljude, 

ali i ekološke osjetljivosti za očuvanje i zaštitom šumskih lokaliteta. Djeci nudimo priče i 

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

bogaćenje govornog stvaralaštva i poticanje likovnog izričaja.  

Tijekom godine u skupinama će se raditi na kraćim projektima s temama vezanim uz 

dječji interes ili s temama koje prate godišnja doba, događanja iz bliže ili šire društvene 

zajednice i sl. Bavljenje sportom i zdrav način života jedna je od tema koja se proteže tijekom 

cijele pedagoške godine u svim odgojnim skupinama. I ove pedagoške godine promicat ćemo 

čitanje na glas kratkih i djeci zanimljivih priča već od najranije, jasličke dobi. Na taj način 

poticat ćemo djecu od najranije dobi na razumijevanje govora i bogaćenje rječnika, razvoj 

koncentracije i logičkog zaključivanja što je sve preduvjet za razvoj predčitalačkih vještina 

koje djeca i dalje razvijaju kroz različite aktivnosti sve do predškolske dobi. Čitanjem na glas 

poticat će se i osjećaj za ljepotu i raznolikost hrvatskog jezika. 

 

Tijekom ove pedagoške godine redoviti odgojno-obrazovni rad obogatit ćemo 

obilježavanjem svih važnijih datuma i manifestacija za djecu koje se odvijaju u dječjem 

okruženju, a način realizacije istog ovisit će o epidemiološkoj situaciji vezanoj za COVID-19. 

 

Mjesec Obilježavanje 

Rujan • Hrvatski olimpijski dan 

• Prvi dan jeseni 23.9. 

• Dan policije- Sv. Mihovil 

 

Listopad 

• Dječji tjedan 

• Dani kruha 

• Dan kravate 18.10. 

• Dan jabuka 21.10. 
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Studeni 

• Mjesec knjige 

• Dan svih svetih 1.11. 

• Međunarodni dan tolerancije 16.11. 

• Svjetski dan nepušača 17.11. 

• Dan sjećanja na Vukovar 18.11. 

• Dan kazališta 24.11. 

 

Prosinac 

• Sv. Nikola 6.12. 

• Sv. Lucija 13.12. 

• Prvi dan zime 21.12. 

• Božić 25.12. 

• Nova godina 

Siječanj • Međunarodni dan zagrljaja 

Veljača 

 

• Valentinovo 14.2. 

• Fašnik 

 

Ožujak 

 

• Sv. Josip 19.3.- Dan župe, Dan škole, Dan općine, Dan očeva 

• Prvi dan proljeća 21.3. 

• Svjetski dan voda 22.3. 

Travanj • Rođendan Ivane Brlić-Mažuranić 

• Uskrs 

• Dan planete Zemlje 22.4. 

Svibanj • Međunarodni praznik rada 

• Mala olimpijada 

• Sv Florijan-zaštitnik od požara-4.5. 

• Majčin dan 

• Dan obitelji 15.5. 

• Biciklijada 

• Dan vrtića 

Lipanj • Svjetski dan mlijeka 1.6. 

• Prvi dan ljeta 21.6. 

Srpanj i kolovoz • Ljetne aktivnosti 
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Tijekom ove pedagoške godine organizacija kazališnih i drugih predstava za djecu i 

edukativnih izleta ovisit će o epidemiološkoj situaciji i preporukama vezanim za COVID-19. 

 

 

V STRUČNO USAVRŠAVANJE 

   

 Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, odgajatelji su obavezni 

stručno se usavršavati. 

Stručno usavršavanje će se provoditi prema mogućnostima s obzirom na nastalu 

situaciju vezanu za COVID-19 i izdanim preporukama. 

 

 Stručno usavršavanje provodit će se u trajanju 50 sati godišnje: 

• na nivou vrtić/ vanjski stručni suradnici sa temama po izboru odgojiteljica 

•  i izvan njega (on-line predavanja, stručni webinari i sl.) u skladu s financijskim 

mogućnostima. 

 

Oblici Sadržaji Nosioci Vrijeme 

realizacije 

 

 

Plan rada 

odgajateljskih vijeća 

 

 

 

 

 

 

 

• Razmatranje, prijedlog i 

usvajanje Godišnjeg plana 

i programa rada za 

pedagošku 2022./2023. 

godinu 

• Razmatranje i rasprava o 

Kurikulumu 

• Prijedlozi individualnih i 

timskih programa stručnog 

usavršavanja 

• Dogovor za roditeljski 

sastanak 

 

 

 

 

ravnateljica 

 

 

 

Rujan 

 

• Stručna tema 

• Razmjena iskustava 

Ravnateljica, 

odgojitelji,  

Listopad 
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 Plan rada 

Odgajateljskih 

vijeća 

• Aktivnosti koje slijede 

u narednom periodu 

 

 

• Stručna tema 

• Razmjena iskustava 

 

Ravnateljica,  

 

odgojiteljice, 

stručni 

suradnik 

 

Prosinac 

 

• Stručna tema 

• Razmjena iskustava 

Ravnateljica, 

odgojitelji, 

stručni 

suradnik 

ožujak 

 

• Godišnja izvješća po 

odgojnim skupinama 

• Organizacija rada u ljetnim 

Mjesecima 

• Dogovor za roditeljski 

sastanak. 

Ravnateljica  

Lipanj/ on line 

 

• Razmatranje i utvrđivanje 

prijedloga Izvješća o 

realizaciji godišnjeg plana i 

programa rada 

• Organizacija rada u novoj 

pedagoškoj godini 

 

 

ravnateljica 

 

 

Kolovoz/ on-line 

 

Plan kolektivnog 

stručnog 

usavršavanja 

• Razvojne mape 

• Informativni letci za 

roditelje (teme prema 

problematici s kojima se 

susrećemo u radu s 

djecom kroz obradu 

stručne literature i stručnih 

časopisa) 

 

• Edukativna predavanja i 

radionice vanjskih 

suradnika 

 

Odgajateljice, 

Stručni 

suradnik 

ravnateljica 

   

Tijekom godine 

 

 

 

 

On-line 

Seminari iz kataloga 

AZOO i 

• Prema katalogu Odgajateljice Tijekom godine –

on-line 
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Ministarstva 

 

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

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

suradnja s roditeljima, prepoznavanje djetetovih potreba kao preduvjet za kvalitetan rad i sl. 

 

 

VI SURADNJA S RODITELJIMA 

 

 Zadaća i ove pedagoške 2022./2023. godine bit će osiguravanje partnerstva s 

roditeljima radi provedbe što kvalitetnijeg rada vezanog za skrb i odnos prema djetetu. Važno 

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

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

truditi da dobiju što kvalitetniji stručni savjet odgajatelja. Isto tako ćemo s prihvaćati sugestije 

i prijedloge roditelja koji bi unaprijedili i poboljšali rad s djecom. 

 

Zadaće važne za suradnju s roditeljima ostvarivat ćemo: 

 

• Putem roditeljskih sastanaka 

• Individualnim roditeljskim sastancima 

• Aktivnim sudjelovanjem roditelja u aktivnostima s djecom, uključivanjem roditelja u 

rad skupine 

• Organizacijom edukativnih i kreativnih radionica za roditelje 

• Uključivanjem roditelja u prigodne vrtićke manifestacije, radne akcije 

• Tjednim obavijestima u kutiću za roditelje (kutić za roditelje svojim će sadržajem i 

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

omogućiti kreativniju suradnju). 
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Sadržaji suradnje s roditeljima kroz pedagošku godinu 

 

 

 

 

      Oblici 

  

                Sadržaj 

 

   Nositelji 

Vrijeme  

realizacije 

Zajednički 

roditeljski sastanak 

roditelja 

novoupisane djece 

Upoznavanje roditelja s pravima i 

obavezama prema dječjem vrtiću, 

priprema za što lakši polazak u 

jaslice, odnosno vrtić 

 

Ravnateljica i 

odgajateljice 

 

Početak rujna/ 

Web Stranica 

Dječjeg vrtića 

Josipdol 

Uključivanje 

roditelja u proces 

prilagodbe 

Boravak roditelja s djecom u 

skupini u vrijeme prilagodbe 

(ovisno o procjeni odgajatelja i 

reakciji djeteta na novu sredinu) 

 

Odgajateljice 

 

Tijekom rujna 

za vrijeme 

prilagodbe 

Posredno 

uključivanje 

roditelja u rad 

vrtića 

• Donošenje pedagoški 

neoblikovanog materijala 

• Donošenje fotografija 

obitelji 

• Donošenje predmeta od 

kuće za igru u vrtiću 

 

 

Odgajateljice 

 

 

Tijekom 

godine 

Posredno 

uključivanje 

roditelja u odgojno- 

obrazovni rad  

• Uvid roditelja u život 

skupine neposrednim 

boravkom u skupini 

• Stvaranje boljih uvjeta za 

rad u vrtiću, izrada 

igračaka i aktivno 

sudjelovanje u uređenju  

prostora  

• Sudjelovanje na izletima  

Odgojiteljice 

 

 

 

 

odgojiteljice 

Tijekom 

godine 

 

 

 

Tijekom 

godine 
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Roditeljski sastanci 

i radionice 

• Informativni roditeljski 

sastanak 

• Tematski roditeljski 

sastanci 

• Edukativne i kreativne 

radionice 

• Zajedničke aktivnosti 

djece i roditelja 

  

 

Ravnateljica i 

odgojiteljice 

 

 

Tijekom 

godine 

Individualni 

roditeljski sastanak, 

informativni ili 

problemski na 

inicijativu roditelja 

ili odgajatelja 

• Individualne konzultacije 

o razvoju djeteta 

• Savjetodavni rad za odgoj 

i pomoć djetetu i roditelju 

 

Odgojiteljice 

Stručni 

suradnik-

psiholog 

 

Tijekom 

godine 

Svakodnevne 

kratke konzultacije 

s roditeljima 

Po potrebi Odgojiteljice 

Stručni 

suradnik-

psiholog 

Tijekom 

godine 

Kutić za roditelje, 

informacije o radu, 

djeci, organizaciji 

rada u skupini i 

vrtiću 

• Aktualne, tjedne aktivnosti 

u skupini 

• Promidžbeni materijali, 

letci, edukativni novinski 

članci 

• Dječji radovi 

Odgojiteljice 

 

 

 

 

Tijekom 

godine 

Posudba knjiga i 

igračaka 

       Prema planu rada odgajateljice Tijekom 

godine 

 

Ispitivanje stavova 

i mišljenja roditelja 

(izrada upitnika i 

anketa) 

 

Vezano uz sadržaje i kvalitetu 

rada vrtića 

 

Odgajateljice 

ravnateljica 

 

Po potrebi 

 

 

Sadržaji na web 

stranici /www.dv-

josipdol.hr 

• Informiranje o aktualnim 

događanjima u vrtiću 

•  kratki stručni tekstovi 

•  zahtjevi za upis ili ispis, 

Ravnateljica 

 

Tijekom 

godine 
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dokumenti vrtića koji su 

važni za suradnju i 

međusobna prava i 

obaveze (kućni red, 

pravilnik za upis djece, 

poziv za upis i sl) 

 

Ravnateljica 

 

 

Tijekom 

godine 

 

 

VII SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

 

Zadaća suradnje s  širom društvenom zajednicom usmjerena je na kontinuiranom 

uključivanju svih važnih čimbenika u proces realizacije Godišnjeg plana i programa rada 

Dječjeg vrtića Josipdol. 

 

Čimbenici 

 

            Sadržaj 

 

    Vrijeme 

 

 

 

Općina Josipdol 

• Suradnja o općinskim 

načelnikom općine radi što 

kvalitetnijeg i boljeg rada dječjeg 

vrtića u cjelini 

• Vođenje računovodstvenih 

poslova Vrtića 

• Davanje suglasnosti na akte 

(statut, pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu…) 

• Donošenje financijskih planova i 

izvješća poslovanja Vrtića 

• Donošenje odluka 

• Pokroviteljstva i sponzorstva 

• Dostava Godišnjih planova 

Vrtića i Godišnjih izvješća o 

radu 

• Suradnja u organizaciji 

aktivnosti na nivou Općine 

 

 

 

Kontinuirano tijekom 

godine 
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Ministarstvo 

znanosti, 

obrazovanja i sporta, 

Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Služba 

za društvene 

djelatnosti 

Karlovačke županije 

 

• Organizirano provođenje 

stručnog usavršavanja 

• Verifikacije programa  

• Suglasnosti za proširenje 

djelatnosti Dječjeg vrtića 

Josipdol 

• Dostava Godišnjeg plana i 

programa rad, kao i Godišnjeg 

izvješća o radu 

• Odluke o sufinanciranju 

programa javnih potreba 

• Dostava podataka 

organiziranosti vrtića na početku 

pedagoške godine, za redovni 

program predškole i za kraće 

programe 

• Konzultacije s prosvjetnom 

savjetnicom 

• Nadzor nad zakonitošću Statuta i 

Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu 

• Sudjelovanje na stručnim 

skupovima 

• Prijava pripravnika za stažiranje 

• Izvješće- stručno pedagoški uvid 

• Prijave za polaganje stručnog 

ispita 

• Konzultacije sa savjetnicom 

predškolskog odgoja i 

obrazovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine 

 

 

Osnovna škola 

Josipdol 

• Razmjena iskustva i informacija 

o psihofizičkim karakteristikama 

djece pred polazak u školu 

• Međusobne posjete 

• Zajedničke aktivnosti 

• Korištenje školske sportske 

dvorane 

• Suradnja s kineziologom 

 

 

Tijekom godine 

Sportski klubovi 

Općine Josipdol 

• Organizacija sportskih sadržaja, 

natjecanja 

• Suradnja s trenerom TK Josipdol 
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u realizaciji i vođenju Sportske 

igraonice 

Dječji vrtići • Razmjene iskustava iz 

pedagoške prakse 

• Suradnja na projektima 

• Zajedničko stručno usavršavanje 

• Uzajamne posjete 

• Sportski susreti i druge 

manifestacije: Mala olimpijada 

 

 

Tijekom godine 

Hrvatske šume- 

dječji kutak 

• Dugogodišnje suradnja na 

objavljivanju dječjih radova s 

temom o šumi i šumskim 

životinjama 

 

Tijekom godine 

 

 

Učiteljski fakultet u 

Zagrebu i Rijeci 

• Organizacija i realizacija prakse 

studenata predškolskog odgoja 

Tijekom godine 

 

 

Gradska knjižnica 

Ogulin, 

Gradska knjižnica 

I.G.Kovačić, 

Karlovac-bibliobus 

• Korištenje usluga 

• Obilježavanje Mjeseca knjige 

• Izložbe i gostovanja 

Tijekom godine 

 

 

 

Kazališta i kina 

• Suradnja u realizaciji kulturno  

scenskih događanja 

 

 

Tijekom godine 

Zavod za javno 

zdravstvo 

• Suradnja s pedijatrom i 

stomatologom 

• Praćenje provedbe HACCP 

sustava 

• Kontrola hrane, prostora i 

opreme 

Sanitarni pregledi 

 

 

Tijekom godine 
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Sanitacija d.d. • Provedbe mjera dezinfekcije, 

deratizacije i dezinsekcije 

Dva puta godišnje 

 

Ostale ustanove i 

tvrtke: DVD 

Josipdol, DVD 

Oštarije, Policijska 

postaja Ogulin, 

Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje, 

Zajednica sportova, 

Autotrans Rijeka 

• Suradnja pri realizaciji različitih 

odgojno-obrazovnih zadaća, 

projekata, donacija, izleta 

 

 

Tijekom godine 

 

 

VIII VREDNOVANJE PROGRAMA  

 

 Za postizanje kvalitetnije odgojno-obrazovne prakse potrebno je analiziranje, 

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

sustav vrednovanja. 

Vanjski sustav vrednovanja uključuje:  

• NCVV 

• MZOS 

• AZOO 

• Refleksivni prijatelj iz drugog vrtića 

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

tim zajedničkim susretima radit ćemo na izgradnji zajedničke vizije i podizanju razine 

kvalitete komunikacije, ta na samoprocjeni vlastitih ponašanja. 

 Samovrednovanjem prostora svih odgojnih skupina osvještavat ćemo ulogu 

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

ćemo putem foto i video zapisa i vođenjem razvojnih mapa pratiti napredak, proces učenja i 

postignuća svakog djeteta. 
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 Anketama i upitnicima za roditelje omogućit će se valorizacija programa, ispitati 

očekivanja i interesi roditelja, razvijati partnerstvo s članovima obitelji i zajednice uključujući 

ih na različite načine u život vrtića. 

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

obrazovanja“ kojeg provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje. 

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

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

promicanje promjene na bolje. 

 

IX PLAN I PROGRAM RAVNATELJICE 

 

                         Programski sadržaj   Vrijeme realizacije 

Programiranje 

• Izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića 

• Izrada kurikuluma 

• Vršiti analizu rada i postignuća u pedagoškoj godini 

• Izrada Godišnjeg izvješća o radu 

• Planiranje sjednica Odgajateljskog vijeća 

• Planiranje radnih dogovora 

• Planiranje stručnog usavršavanja u ustanovi i izvan 

nje 

• Izrada programa sadržaja i aktivnosti za pojedine 

akcije i manifestacije u suradnji istih 

• Planiranje sjednica Upravnog vijeća u suradnji s 

predsjednicom UV 

• Praćenje provedbe razvojnog plana ustanove 

• Pružiti podršku i pomoć pri izradi plana i programa 

rada odgajatelja 

• Vođenje ljetopisa 

• Sakupljanje dokumentacije o radu vrtića : fotografije, 

članci…  

 

Rujan, 

 

  

tijekom godine 

 

lipanj/srpanj 

rujan, tijekom godine rujan 

,    tijekom   godine 

tijekom godine u suradnji s 

nosiocima 

tijekom godine 

tijekom godine 

tijekom godine 

tijekom godine 

tijekom godine 
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Poslovi organiziranja rada vrtića 

• Provesti javne upise za redovni, primarni, program 

javnih potreba predškole i kraće programe igraonice 

• Organizacija rada u novoj pedagoškoj godini u 

matičnom objektu u Josipodlu i područnom objektu u 

Oštarijama  

• Organizacija obilježavanja važnih datuma u suradnji s 

lokalnom zajednicom 

• Organizacija obilježavanja obljetnice vrtića i 

organiziranog predškolskog odgoja i obrazovanja na 

području naše Općine Josipdol 

• Koordinirati rad svih skupina i djelatnika 

• Inicirati inovacije i rad na unapređenju odgojno-

obrazovnog procesa 

• Sudjelovati na natječajima za donacije 

• Rad na implementaciji HACCP sustava 

• Organizacija i uvođenje zdrave prehrane u vrtić 

• Briga o sanitarnim pregledima zaposlenika 

• Voditi brigu o dezinsekciji i deratizaciji 

• Kontrola nošenja zaštitne odjeće i obuće 

   

Svibanj 

 

 

Rujan, tijekom godine 

 

 

Tijekom godine 

Svibanj 

 

Tijekom godine 

Tijekom godine 

Tijekom godine 

Tijekom godine 

Tijekom godine 

 

Savjetodavni rad 

• Sa svim djelatnicima u cilju pozitivne međusobne 

komunikacije i razvoja vrtića u cjelini 

• Savjetovanje i suradnja s vanjskim stručnim 

radnicima i ustanovama 

• Savjetovanje i suradnja s roditeljima 

 

 

Tijekom godine 



 
 
 

38 
 

Administrativno upravni poslovi 

• Sklapanje ugovora o radu na određeno i neodrađeno 

radno vrijeme 

• Sklapanje ugovora o pružanju usluga vrtića s 

roditeljima odnosno skrbnicima djece 

• Sklapanje ugovora s dobavljačima 

• Izrada plana korištenja godišnjih odmora 

• Izrada i davanje rješenja o ostalim primanjima 

(pomoći, jubilarne i dr. prava) 

• Praćenje i primjena zakona i pod zakonskih akata i 

stručno usavršavanje vezano za navedeno 

• Vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu 

radnika 

• Izrada i izdavanje rješenja o godišnjem zaduženju i 

strukturi radnog vremena 

• Voditi dokumentaciju vezanu za projekt „Odrastimo 

sretno u poticajnom okruženju“ 

 

Tijekom godine 

Rujan i tijekom godine                  

Tijekom godine 

Lipanj 

Tijekom godine 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

Rujan  

Tijekom godine 

Financijsko-računovodstveni poslovi 

• Izrada Prijedloga financijskog plana Dječjeg vrtića 

Josipdol za 2023., s projekcijom 2024. i 2025. 

• Izrada plana razvojnih mapa 

• Izrada satnice za obračun osobnog dohotka radnika i 

troškova putovanja 

• Pravovremena isplata materijalnih prava radnika 

• Izrada polugodišnjeg i godišnjeg financijskog 

izvješća 

• Izdavanje narudžbenica te kontrola dostavnica i 

računa 

• Uvođenje računa i dostava u knjigovodstvo i 

odobravanje isplata 

ispunjavanje izjave i upitnika o fiskalnoj 

odgovornosti 

 

Listopad 

 

Listopad                       na 

početku svakog mjeseca 

Tijekom godine 

 

Tijekom godine 

 

Siječanj/veljača 
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Suradnja 

• ostvarivanje i unapređivanje suradnje s roditeljima 

• sudjelovanje na roditeljskim sastancima 

• suradnja s načelnikom Općine Josipdol i općinskim 

vijećem 

• suradnja sa  službama Osnivača vezano za rač.fin. 

poslove 

• suradnja s Uredom državne uprave i županijskim 

odjelom za predškolski odgoj 

• s nadležnim inspekcijskim službama 

• s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 

• s Agencijom za odgoj i obrazovanje 

• sa Osnovnom školom 

• s vrtićima i školama 

• sa župnikom naše župe 

• s Domom zdravlja i epidemiološkom službom 

• sa zavodom za javno zdravstvo 

• s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 

• suradnja s Upravnim vijećem: 

              -dogovarati dnevni  red   

              -pripremati materijale za sjednice 

              -podnositi izvješća, obrazloženja i  

               sudjelovati aktivno u radu   

              -provoditi odluke UV 

 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

Tijekom pedagoške godine 

Zastupanje i predstavljanje ustanove 

• Zastupanje  prema pozivima i potrebi 

• Zastupanje u javnim medijima 

• Prezentiranje ustanove na priredbama,        

seminarima i smotrama 

• Prezentacija rada javnosti – internetska stranica 

 

 

Tijekom godine 
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Stručno usavršavanje 

• Izraditi program stručnog usavršavanja u suradnji s 

odgajateljima 

• Brinuti se o ostvarivanju plana stručnog usavršavanja 

• Organizirati i voditi sjednice Odgajateljskog vijeća 

• Sudjelovati na seminarima, predavanjima i 

radionicama 

• Organizirati predavanja, radionice i seminare u vrtiću 

• Usavršavanje prema katalogu AZOO 

 

 

 

Rujan 

 

 

Tijekom godine 

 

Ravnateljica će odrađivati i druge poslove na koje je obvezuju akti ustanove, za što 

kvalitetniji boljitak predškolskog odgoja na našem području. 
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Na temelju čl.21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97,107/07, 94/13 i 

57/22), Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića Josipdol na sjednici održanoj 20.rujna 2022. 

utvrdilo je,  a Upravno vijeće Dječjeg vrtića Josipdol,  na svojoj sjednici, održanoj  22. rujna 

2022.godine na prijedlog ravnateljice, donijelo je Godišnji plan i program rada za pedagošku 

2022./2023.godinu.  

 

KLASA:601-07/22-01/ 

URBROJ:2133-80-01-22-01 

Josipdol,  rujan 2022. 

 

 

                                                              Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                           ________________________ 

Nataša Juričić 

                                                                                     

 

 

 

Ravnateljica: 

_______________________ 

Maja Marinić 


