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Kaštel Stari, rujan 2019.
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1. UVOD
Dječji vrtić Blagovijest osnovan je 1999. godine i ima tri objekta u tri grada. Centralni
objekt nalazi se u Kaštel Starom, te dva područna objekta: Podružnica Zadar i Podružnica
Sinj. Sva su tri vrtićka objekta u sklopu Samostana sestara milosrdnica čiji je vlasnik
Provincija Navještenja Gospodinova Split, koja je i osnivač vrtića Blagovijest.
Dječji vrtić Blagovijest je javna predškolska ustanova privatnog, vjerskog statusa.
Ustanova je upisana u registar Trgovačkog suda u Splitu pod registarskim brojem MBS
060162485 dana 19. kolovoza 1999. god.
Vrtić provodi redovni 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi djece predškolske dobi sukladno važećim propisima koje vrijede za
ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u republici Hrvatskoj. Program
katoličkog vjerskog odgoja je integriran u 10-satni program i u njega su uključena sva
djeca upisana u sva tri objekta. Kao vrtić poštujemo individualna prava svakog djeteta,
prava obitelji iz koje pojedino dijete dolazi kao i prava radnika naše odgojno obrazovne
ustanove.
Vrijeme u kojem živimo ima obilježja brzog tehnološkog napretka, ali jednako tako i
obilježje otuđenosti, nestabilnosti, nesigurnosti i nepredvidivosti. Stoga mi kao
predškolska ustanova želimo biti otvoreni te djeci ponuditi toplinu, sigurnost, smirenost,
jasnoću i red. Vrtić Blagovijest želi djeci pomoći u uspješnom snalaženju i uključivanju
u novu, vrtićku zajednicu u kojoj svakodnevnim odnosima gradimo zajedništvo brigom
jednih za druge i za svijet u kojem živimo. Djeci nudimo novo iskustvo i spoznaju da
izlaskom iz obitelji mogu osjetiti i graditi sigurnu sadašnjosti i time ih osposobiti za
snalaženje u budućnosti prema kojoj idu. Kroz dosadašnju dugogodišnju praksu
odgojitelja, te izmjenu iskustava i znanja, želimo napredovati i djelovati na nov način.
Glavna tema rada u ovoj pedagoškoj godini je očuvanje okoline. Smatramo važnim u
djeci probuditi brigu i ljubav prema svijetu u kojem živimo. Svjedoci smo da čovjek
modernog vremena uništava prirodu koju je Bog stvorio, koristeći je isključivo u
materijalističkom, iskorištavačkom smislu. Mediji nas svakodnevno izvještavaju o
velikim požarima, poplavama, uraganima, o otapanju ledenjaka na Antarktiku, o
oceanima i morima punim plastike. Svatko od nas, u sredini u kojoj živimo, može učiniti
puno na izgradnji odnosa i očuvanju okoliša.
Cilj nam je njegovanje i daljnja izgradnja kulture našeg vrtića. Elementi koji će biti utkani
u odgojno obrazovni proces jesu: posvješćivanje temeljnih vrijednosti za cjeloviti razvoj
djeteta, njegovanje specifičnosti našeg vrtića, intenziviranje druženja roditelja, djece i
odgojitelja, rad na profesionalnom razvoju odgojitelja, kvaliteta komunikacije između
svih subjekata odgojno obrazovnog procesa, istraživanje vlastite odgojno obrazovne
prakse kako bismo što kvalitetnije pratili interese svakog djeteta i pomogli mu u
njegovom rastu, razvoju i napretku ljudskog društva i okoline.
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2. USTROJSTVO RADA
Pedagoška godina 2019./2020. započinje 1. rujna 2019., a završava 31. kolovoza 2020.
Nositelji programa su odgojitelji, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj i ravnatelj. Odgojno
obrazovni rad odvija se unutar tri objekta.

Središnji objekt:
Dječji vrtić BLAGOVIJEST
21216 KAŠTEL STARI, Bana Jelačića 55
Mobitel: 095/4888-777
Email: blagovijest1@gmail.com
Podružnice:
I.

Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Podružnica ZADAR
Sv. Vinka Paulskog 25
23000 ZADAR
Mobitel: 095/3533-851
Email: blagovijest@gmail.com

II.

Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Podružnica SINJ
Istarska 21
21230 SINJ
Mobitel: 095/4888-555
Email: blagovijest2@gmail.com

Dječji vrtić BLAGOVIJEST ima šest (6) odgojnih skupina.
Središnji objekt u Kaštel Starom odgojno obrazovnu djelatnost obavlja u dvije (2) odgojne
skupine:
I. Mlađa mješovita skupina
II. Starija mješovita skupina

Područni objekt u Zadru odgojno obrazovnu djelatnost obavlja u dvije (2) odgojne skupine:
I. Mješovita skupina
II. Mješovita skupina
Područni objekt u Sinju odgojno obrazovnu djelatnost obavlja u dvije (2) odgojne skupine:
I. Mlađa mješovita skupina
II. Starija mješovita skupina
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Ukupan broj djece u ovoj pedagoškoj godini u sva tri objekta je 139.

OBJEKTI, ODGOJNE SKUPINE I DJELATNICI

DJEČJI VRTIĆ
BLAGOVIJEST

SKUPINA

BROJ UKUPNO
DJECE DJECE

ODGOJNE DJELATNICE

I. mlađa
mješovita
Središnji objekt
KAŠTEL STARI
Bana Jelačića 55

(3 – 5
god.)

49

II. starija
mješovita
(5 – 7 god.)

Iva Bakić, s.Krešimira, VŠS
Marina Miše. VŠS

24

Jelena Zebić, s.Monika, VŠS
Vesna Milković, s.Tomislava,

25

VŠS

I.
mješovita
Podružnica
ZADAR
Sv. Vinka
Paulskog 25

(3 – 7 god.)

Sara Filipović, s.M.Tina, VŠS
22

Sanja Brkljača, VŠS
44

II.
mješovita
(3 – 7 god.)

Ana Šimundža, s. Dolores,
VŠS

22

Daniela Marin, VŠS

I. mlađa
Podružnica
SINJ
Istarska 21

mješovita
(3 – 5 god.)
II. starija
mješovita
(5 – 7 god.)

UKUPNO

6

Ksenija Vrdoljak, s.Tea, VŠS

23

Zrinka Marić, VŠS
46

s.M.Nedjeljka, VŠS

23

139

Nedjeljka Despotušić,
Ana Kelava, VŠS

139

12
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Ostale djelatnice:
Ravnateljica:
Stručni suradnici:

Iva Bakić, s.Krešimira, VŠS
a) zdravstveni voditelj – Marija Brčić Šušak, s.M.Terezija,
medicinska sestra, VŠS – Kaštel stari i Podružnica Sinj
Lucija Grubelić, medicinska sestra – Podružnica Zadar
b) pedagog:
- Meri Žitković Babaja, prof. – Kaštel Stari
- Marina Šarlija Miočić, prof. – Podružnica Zadar
(povratak s porodiljnog)
- Anđela Masnić, prof. – Podružnica Sinj
c) psiholog: Marija Eškinja, prof. – Podružnica Zadar

Spremačice:

Željka Bilić – Kaštel Stari
Suzana Turjak – Podružnica Zadar
Marija Ivandić – Podružnica Sinj

Odgajatelji u neposrednom radu rade 5,5 sati. Dežurstva su od 6/6.30 do 8.00 sati, a u
popodnevnoj smjeni od 15.00 do 16/16.30 sati, ovisno o objektu.
Ostali poslovi odgojitelja do punog radnog vremena (8 sati tjedno), obuhvaćaju
planiranje, programiranje i vrednovanje rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju s
roditeljima, duhovne obnove, te stručno usavršavanje.
Ravnateljica/voditeljica podružnice vodi dnevnu evidenciju radnog vremena radnika. Radno
vrijeme radnika se može po potrebi mijenjati odlukom ravnateljice, a na prijedlog odgojitelja,
prema potrebama djece i njihovih roditelja. Sve službe su u funkciji ostvarivanja odgojno
obrazovnog rada s djecom i potreba roditelja, te će se organizacija rada tome i prilagođavati.
Godišnji odmor je tijekom srpnja i/ili kolovoza, a tijekom tih ljetnih mjeseci će se uz
uređenje vanjskih i unutarnjih prostora vrtića izvršiti potrebne promjene, te pripreme za novu
pedagošku godinu.
Program katoličkog vjerskog odgoja integriran je u cjelodnevni program rada s djecom,
a u njega su uključena sva djeca u naša sva tri objekta. Bit je programa katoličkog vjerskog
odgoja je približiti djeci dobrotu i ljubav Boga koji nas neizmjerno ljubi.
Program rada predškole, za djecu koja su već polaznici vrtića planira se ostvariti u
okviru redovitog rada vrtića u okviru pedagoške godine. Provodit će se svakodnevno,
kontinuirano i ravnomjerno. Time želimo dijete kvalitetno pripremiti za polazak u školu. U
program predškole uključit će se djeca rođena 2013. do 31. 03. 2014. god. U Kaštel Starom
ove godine je 20 djece, u podružnicama u Zadru 14 i Sinju 9 djece; sveukupno 43 djece.
Program rada predškole realizirat će odgajatelje uz stručnu potporu pedagoga.
Cilj je ovog programa poticati cjeloviti razvoj djeteta, te mu u godini pred polazak u školu
osigurati poticajno okruženje u kojemu će moći razviti sve svoje potencijale, razvijati pozitivne
stavove prema školi i radne navike, probuditi interes kojim će steći potrebna znanja i vještine
kako bi bilo spremno krenuti u školu.
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Uz redoviti program ponuđeni su i kraći programi koji se ostvaruju dva puta tjedno:
1. Engleski jezik – dva puta tjedno:
a) Središnji objekt Kaštel Stari,
Nositelj programa: Iva Bakić, s. Krešimira
b) Područni objekt Zadar,
Nositelj programa: „ENESEN“ – Slivnica – Zadar
Katarina Jurčić Kučina
c) Područni objekt Sinj
Nositelj programa: Iva Bakić, s. Krešimira
2. Gimnastika: a) Područni objekt Zadar
nositelj programa: Abeceda sport – Ana Petrović, prof. kineziolog
b) Područni objekt Sinj
nositelj programa: U.S.Š. Ivana Pavla II.

Kraći program engleskog jezika provodi se u dječjim vrtićima kao podrška kognitivnom,
kulturnom i psiho-socijalnom razvoju djece. Djelatnici koji provode program su odgojitelji s
minimalno B2 stupnjem znanja engleskog jezika i profesori engleskog jezika s iskustvom u radu
s djecom predškolske dobi. Posebno se pazi na uočavanje i uvažavanje individualnih razlika
među djecom. Cilj je da se svako dijete osjeća vrijednim, sposobnim i uspješnim. Jezik se uči
svim osjetilima, glazbom, pokretom, plesom, pjesmom, ritmom i rimom.
Gimnastika: Program obuhvaća zanimljive igre i gibanja kroz koje dijete razvija svoje
motoričke sposobnosti, koordinaciju, orijentaciju u prostoru. Poštujući metodička načela rada,
dob i interes djece, radi se u ugodnoj atmosferi koja kod djece potiče pokret, gibljivost, maštu i
stvaralaštvo.
Kraći programi financirat će se uplatama roditelja.
Upisi su u tijeku.

STRUKTURA SATI ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Struktura sati odgojno obrazovnih djelatnika za 2019./2020. godinu zasniva se na 249
radnih dana, od čega je ukupno 1992 sati rada.
Ukupna satnica za pedagošku 2019./2020. godinu iznosi 2088 sati.
Struktura sati je razrađena u tablicama: 1, 2, 3, 4 i 5 kako slijedi:
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Tablica 1

STRUKTURA SATI I DANA U PEDAGOŠKOG GODINI 2019./2020.

Blagdani

Broj sati
blagdana

Broj
radnih
sati

21

0

0

168

Ukupno
sati s
blagdani
ma
168

22

23

1

8

176

184

30

20

21

1

8

160

168

12 / 2019.

31

20

22

2

16

160

176

1 / 2020.

31

21

23

2

16

168

184

2 / 2020.

29

20

20

0

0

160

160

3 / 2020.

31

22

22

0

0

176

176

4 / 2020.

30

21

22

1

8

168

176

5 / 2020.

31

20

21

1

8

160

168

6 / 2020.

30

19

22

3

24

152

176

7 / 2020.

31

23

23

0

0

184

184

8 / 2020.

31

20

21

1

8

160

168

UKUPNO

366

249

261

12

96

1992

2088

Mjesec

Broj
dana u
mjesecu

Broj
radnih
dana

Ukupan
broj
dana

9 / 2019.

30

21

10 / 2019.

31

11 / 2019.
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Tablica 2.
STRUKTURA SATI ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020..

9 / 2019.

Radni
dani
21

10 / 2019.

22

121

44

11

176

11 / 2019.

20

110

40

10

160

12 / 2019.

20

110

40

10

160

1 / 2020.

21

115,5

42

10,5

168

2 / 2020.

20

110

40

10

160

3 / 2020.

22

121

44

11

176

4 / 2020.

21

115,5

42

10,5

168

5 / 2020.

20

110

40

10

160

6 / 2020.

19

104,5

38

9,5

152

7 / 2020.

23

126,5

46

11,5

184

8 / 2020.

20

110

40

10

160

UKUPNO

249

1369,5

498

124,5

1992

Mjesec

Neposredni rad

Ostali poslovi

Stanka

115,5

42

10,5

Ukupno sati
rada
168

Satnica na bazi radnog tjedna: 40 sati (8 sati dnevno, od ponedjeljka do petka).
Neposredni rad s djecom: 27,5 sati tjedno (5,5 sati dnevno); 249 x 5,5 = 1369,5 sati
Ostali poslovi: 10 sati tjedno (2 sata dnevno); 249 x 2 = 498
Dnevni odmor: 2,5 sata tjedno (0,5 sati dnevno); 249 x 0,5 = 124,5
Ukupno: 40 sati tjedno; 249 radnih dana u godini x 8 sati dnevnog rada = 1992 sati
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Tablica 3
RAZRADA ZADUŽENJA GODIŠNJE SATNICE PO MJESECIMA ZA PEDAG. GODINU 2019./2020.:

MJESEC

09/18.

10/18.

11/18.

12/18.

01/19.

02/19.

03/19.

04/19.

05/19.

06/19.

07/19.

08/19.

UKUPNO

115,5

121

110

110

115,5

110

121

115,5

110

104,5

126,5

110

1369,5

21

22

20

20

21

20

22

21

20

19

23

20

249

4

4

5

3

5

5

4

4

4

4

5

3

50

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

15

4

4

3

2

4

3

4

4

9

4

3

2

46

5

1

2

0

5

2

1

0

0

2

2

0

20

0

7

3

6

0

3

7

8

0

0

6

6

46

2

1

0

0

0

2

0

0

2

1

2

3

13

6

5

6

6

5

6

4

4

5

5

4

5

61

42

44

40

40

42

40

44

42

40

38

46

40

498

10,5

11

10

10

10,5

10

11

10,5

10

9,5

11,5

10

124,5

168

176

160

160

168

160

176

168

160

152

184

160

1992

NEPOSREDNI
RAD
DNEVNO
PLANIRANJE
TJEDNO
PLANIRANJE
MJES.TROMJ.
PLANIRANJE
SURADNJA S
RODITELJIMA
IND.STRUČ US
STRUČ.U UST.
STR.USAV.
IZVAN UST.
ODGOJITELJ.
VIJEĆE
RAD NA
ESTET. UREĐ.
UKUPAN
BR.SATI
ZA
DR.POSLOVE
DNEVNI
ODMOR
UKUPNO
ZADUŽENJE
S ODMOROM

8

Tablica 4
STRUKTURA 40-SATNOG RADNOG TJEDNA
ODGOJNIH DJELATNIKA

PRATEĆI POSLOVI
DANI

SATI

5

40

Planirana
priprema

Suradnja s
roditeljima

Stručno
usavršavanje

5 h i 30
min.

1 sat

30 min

30 min

30 min

8 sati

27 h 30 min

5 sati

2 h 30 min

2h 30 min

2h 30 min

40 sati

NEPOSRE
DNI RAD

DNEVNI
ODMOR

UKUPNO

Tablica 5
STRUKTURA RADNOG VREMENA PRATEĆIH SLUŽBI

Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Radno
mjesto
Ravnateljica
Odgojiteljica
Pedagog
Kaštel Stari
Pedagog,
Zadar
Pedagog
Sinj
Psiholog,
Zadar
Zdravstveni
voditelj
KS/Sinj
Zdravstveni
voditelj
Zadar
Spremačice,
pomoćnice

Školska
sprema

Dnevno radno
vrijeme

Godišnje
radno
zaduženje

VŠS

8 sati dnevno

1992 sata

VSS

2 sata mjesečno

24 sata

VSS

2 sata tjedno

104 sata

VSS

2 sata mjesečno

24 sata

VSS

3 sata tjedno

156 sati

Marija Brčić Šušak
s.M. Terezija

VŠS

6 sati mjesečno

72 sata

Lucija Grubelić

VŠS

2 sata tjedno

104 sata

Željka Bilić
Suzana Turjak
Marija Ivandić

NKV
NKV
NKV

5 sati dnevno
4 sata dnevno
6 sati dnevno

1245 sati
996 sati
1494 sata

Ime i prezime
Iva Bakić,
s. Krešimira
Meri Žitković
Babaja, prof.
Marina Šarlija
Miočić, prof.
Anđela Masnić,
prof.
Marija Eškinja,
prof.
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3. MATERIJALNI UVJETI
Djelatnost Vrtića financira se: sredstvima Osnivača, uplatom roditelja, sufinanciranjem
jedinica lokalne uprave te darežljivošću donatora.
Kao i do sada trudit ćemo se tijekom i ove pedagoške godine učiniti sve što možemo za
poboljšanje uvjeta rada, od estetskog izgleda unutrašnjih prostora do okoliša naših objekata
kako bi djelatnost Vrtića bila što kvalitetnija. Ostvarenje će ovisit o raspoloživim financijskim
sredstvima koja nam budu na raspolaganju:
Središnji objekt u Kaštel Starom:
Nastaviti s postupnim uređenjem unutarnjeg i vanjskog dijela vrtića;
-

Izmjena slavina u dječjem sanitarnom čvoru

-

Bojanje igrala u dvorištu vrtića

-

Urediti pješčanik

-

Nabava novih igračaka

-

Kontinuirano opremanje skupina didaktikom i potrošnim materijalom

-

Povećanje fonda stručne literature

Područni objekt u Zadru:
-

Postavljanje dvorišnih vrata

-

Postavljanje pločica

-

Postavljanje video nadzora u dvorištu

-

Nabava TV prijemnika za sobe dnevnog boravka

-

Video prijemnici za obje skupine

-

Nabava i dopuna didaktičkih igračaka

-

Povećanje fonda stručne literature

Područni objekt u Sinju:
-

Uređenje dvorane, bojanje i sanacija po potrebi

-

Bojanje stupova i uređenje dvorišta

-

Planski dopunjavati odgojne skupine didaktičkim igračkama i materijalom
za rad

-

Povećati fond stručne literature
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4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ
I ZDRAVLJE DJECE
Bitni dio odgojno-obrazovnog rada vrtića je briga za tjelesni rast i razvoj. To u prvom redu
podrazumijeva brigu za zdravlje djece rane i predškolske dobi. Do potrebnih podataka o
djetetu, vezanih uz rast i razvoj, dolazimo tijekom razgovora s roditeljima i dokumentacije
koju roditelji prilažu prilikom upisa djeteta u vrtić. Preko prikupljenih podataka pratimo
procijepljenost djece te provođenje sistematskih pregleda što nam daje dodatne važne
podatke o zdravlju, rastu i razvoju djetetu.
Analizom prikupljene dokumentacije te eventualnih specifičnih zdravstvenih zahtjeva, koje
dobijemo od roditelja djece, odgojitelji provode brigu o svakom djetetu u skupini.
Cilj našeg djelovanja u ovoj pedagoškoj godini je – stvoriti sigurnu i zdravu sredinu u kojoj
djeca borave, te osigurati svakom djetetu optimalne uvjete za njegov tjelesni rast i razvoj.
Kako bismo to postigli želimo staviti naglasak na:
1. Pravilnu prehranu, naučiti djecu jesti ono što do sada nisu jeli
2. Osigurati kvalitetnu izmjenu igre i odmora
3. Provoditi svakodnevnu tjelovježbu i osigurati im dovoljno vremena za boravak na
zraku.

1. Pravilna prehrana
-

Naučiti dijete jesti zdravu hranu znači osigurati preduvjete za dobar tjelesni rast i razvoj
djeteta. Svjedoci smo kako djeca sve manje jedu/žele jesti voće i povrće.

-

Pomoći djeci usvojiti pozitivan stav prema zdravoj hrani i svim oblicima zdravog načina
života.

-

Odgojitelji će poticati dijete na usvajanje navika pravilne prehrane kako bismo utjecali
na prevenciju pojave pretilosti kod djece predškolske dobi

-

Usvajanje kulture služenja priborom za jelo

-

Antropometrijskim mjerenjima pratiti (ne)uhranjenost/pretilost kod djece

2. Kvalitetna izmjena igre i odmora
-

Prilagoditi rad u vrtiću ritmu djece

-

Osigurati kvalitetnu izmjenu rada/igre-odmora

-

Osigurati u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića uvjete koji će nam u tome pomoći

-

Poštovati pravo i potrebu svakog djeteta na igru ali i usvajanje novi vještina
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3. Provođenje tjelovježbe i boravak na zraku
-

Razna istraživanja u našem društvu pokazuju da su djeca sve manje u pokretu. Sve je
vidljivije da već od vrtićke dobi djeca preferiraju tkz. „sjedilački“ način života. Stoga je
važno osigurati ima svakodnevnu tjelovježbu

-

U suzbijanju pretilosti osigurati djeci što više provođenja vremena na zraku i u pokretu

-

Osmisliti ponude različitih sadržaja koja će u djeci izazvati interes za što raznolikijim
gibanjem

-

Organizirati razna natjecanje u brzini i spretnosti osobito u vanjskim vrtićkim
prostorima

O svim mjerama skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece posebnu pažnju imat će
zdravstveni voditelji, s naglasak na timsko djelovanje svih sudionika odgojno-obrazovnog
procesa. Naglasak će biti i na kvalitetnim sanitarno-higijenskim uvjetima unutarnjeg i vanjskog
prostora vrtića i to kroz:
-

Kvalitetno i redovito održavanje prostora u kojima djeca borave (sobe dnevnog boravka,
sanitarni čvorovi, igrališta i pješčanici). O ovome skrbe spremačice vrtića.

-

Izbor kvalitetnih sredstava za čišćenje i održavanje spomenutih prostora

-

Provođenje zakonom utvrđenog higijenskog minimuma, sanitarnih pregleda djelatnika,
dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacije, uzimanje briseva od strane Zavoda za Javno
Zdravstvo

-

Osiguravanje kvalitetnih uvjeta u prostorima gdje borave djeca (temperatura, vlažnost,
redovito provjetravanje prostora)

-

Osigurati sve potrebne uvjete za kvalitetno čišćenje svih prostora (potrebna količina
sredstava potrebnih za čišćenje, potrebni strojevi….)

Zdravstvene voditeljice će voditi brigu o praćenju i očuvanju zdravlja djece kroz:
-

Suradnju s odgojiteljicama i roditeljima vezanim uz utvrđivanje zdravstvenog stanja
djece

-

Kontinuirano praćenje zdravlja djece, identifikacija djece sa zdravstvenim problemima

-

Edukacija odgojitelja s ciljem provođenja mjera zaštite u radu s djecom koja imaju
zdravstvenih problema

-

Upućivanje djece na specijalističku obradu ukoliko dođe do odstupanja u rezultatima
antropometrijskih mjerenja
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-

Stručno reagiranje u slučaju pojave infektivnih bolesti (što uključuje suradnju sa
higijensko-epidemiološkom službom)

-

Praćenje procijepljenosti djece

Edukacija i senzibilizacija odgojiteljica, ali i roditelja, u stvaraju uvjeta za cjeloviti rast i razvoj
svakog djeteta kroz stvaranje zdravog i sigurnog ozračja i u obitelji i u vrtiću. I svakako, poraditi
na uspostavljanju pozitivnog stava prema zdravoj hrani i svim oblicima zdravog načina života
(što manje igranje igrica na mobitelima, tabletima, u video igricama, a što više boravka na
zraku). Važno bi bilo da i odgojitelji i roditelji porade na tome da nauče djecu da mogu pomoći
samima sebi u zadovoljavanju što većeg broja svojih potreba, po onoj Marie Montessori:
Pomozite im da to učine sami! To je najbolji način da pomognemo djeci da budu samostalni i
da razvijaju pozitivnu sliku u sebi samima.

5. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

Ponekad znamo čuti razno-razne komentare na temu postojanja vjerskih, pa tako i našeg vrtića.
Od onih koji hvale takvo postojanje do onih koji bi nam najradije osporili ovu djelatnost naše
zajednice. Ono što je vodilo Osnivača (zajednicu sestara Milosrdnica, Provinciju Navještenja
Gospodinova – Split) od samih početaka ove djelatnosti bilo je pomoći obiteljima u odgoju i
odrastanju njihove djece, u svim vidovima života, počevši od vjerskog, naravno. Već više
desetljeća djelujemo o odgojno obrazovnoj djelatnosti te se trudimo da vrtić bude mjesto
kvalitetnih odnosa i okruženje koje potiče cjeloviti odgoj djeteta. U ovoj pedagoškoj godini cilj
nam je usmjeriti odgojno-obrazovni proces ka cjelokupnom razvoju djeteta. Stoga odgojno
obrazovni rad treba biti pomno planiran kako bismo zadovoljili djetetove potrebe u svim
područjima vezanim uz kvalitetno odrastanje.
Gledajući na dijete kao cjelovito biće i njegov razvoj kao složenu pojavu tako ćemo i planirati
zadaće odgojno-obrazovnog rada u vrtiću. One obuhvaćaju sljedeća područja: Područje
motoričkog razvoja, spoznajno područje, socio-emocionalni razvoj, područje govora i
komunikacije, razvoj likovnih i glazbenih sposobnosti te područje duhovno-vjerskog razvoja.
Stoga smo ih podijelili na opće i posebnu koja karakterizira katoličke vrtiće i daje obol tekućoj
pedagoškoj godini.
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OPĆE ZADAĆE:



Prilagođavanje individualnim potrebama djeteta: prehrana (pozitivnim ohrabrenjima
potaknuti dijete na isprobavanje različitih okusa, osiguravanje i poticanje samostalnosti
pri jelu, pozitivna atmosfera za vrijeme obroka), spavanje (pratiti individualne potrebe
djeteta za snom i osigurati uvjete u skupini za poštovanje tih potreba, kako za djecu koja
imaju potrebu za snom tako i za one koja nemaju).



Stvaranje uvjeta za redovito provođenje tjelesnih aktivnosti (gruba i fina motorika,
senzomotorika) i svakodnevnog boravka na zraku.



Stvaranje osjećaja sigurnosti i povjerenja (svih sudionika odg-obrazovnog procesa) da
će okolina zadovoljiti djetetove potrebe



Poticati i razvijati duhovnu dimenziju djeteta kroz Program katoličkog vjerskog
katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi



Zadovoljiti djetetovu potrebu za ljubavlju, posebice onu vezanu za Oca Nebeskog
(primjernim i biranim sadržajima iz Programa katoličkoga vjerskog odgoja djece rane i
predškolske dobi te zbivanjima iz okoline prateći ujedno blagdane i ciklus liturgijske
godine)



Osigurati sigurno i poticajno unutarnje i vanjsko okruženje vrtića (struktura kutića,
priprema materijala za rad s djecom, organizirani boravak na zraku)



osigurati okruženje (metodičko-didaktičko-istraživalačko) u kojem će djetetu u godini
pred polazak u školu maksimalno razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti
aktualne interese i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu
prilagodbu na nove uvjete rasta i razvoja u osnovnoškolskoj sredini.



Njegovati komunikaciju djeteta u kojoj se ostvaruje i vrlo bogata emocionalna
interakcija (kroz reflektiranje emocija djeteta u svakodnevnim situacijama, modeliranje
adaptivnih načina nošenja s emocijama, pokazivanje i učenje empatije kao načina
prepoznavanja emocija kod sebe i drugih.)



Okružiti dijete sigurnim i stimulativnim okruženjem kako bi se maksimalno razvijali
njegovi individualni potencijali (inicijativa i uspješnost) – moguće je provesti kroz
izradu različitih kutaka koje će djeca moći samostalno i uz pomoć odgajatelja istraživati.



Organizirati što više istraživalačkih aktivnosti za poticanje djetetovog intelektualnog
razvoja, ali se i brinuti o optimalnoj količini novih doživljaja i poticaja



Osigurati aktivnosti za djetetovu samostalnost i kompetentnost
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Osigurati sve uvijete za razvoj govorno-jezične komunikacije (poštivanje inicijative
djeteta, hrabriti dijete na verbalizaciju, strpljivo odgovarati na dječja pitanja, podržavati
ga, omogućiti aktivnu upotrebu govora, pružati dobar model, okružiti dijete
umjetničkim djelima iz književnosti, likovnosti i glazbe)



Pomoći djetetu da uz ostvarivanje svojih želja poštuje tuđe (prevladavanje
egocentričnosti)



Podržavati kooperativnost u zajedničkoj igri kod djece



Razvijati oblike pro socijalnog ponašanja (emocionalno reagiranje na nevolje drugog,
tješenje, pomaganje drugome, velikodušnost i suradnja)



Osiguravanje uzora za igru (uočavanje dobre suradnje odraslih u konkretnim
situacijama, umjetničkom tekstovima, biblijskim tekstovima)



Obogatiti dječju okolinu pisanim sadržajima s ciljem stvaranja situacija i prilika u
kojima će dijete što više govoriti, prepričavati, dramatizirati



Poticati sve faze u razvoju igre djeteta (funkcionalna, konstruktivna, simbolička)



poticanje aktivnog sudjelovanja roditelja u realizaciji programa vrtića i bitnih zadaća
odgojno-obrazovnog rada



Unapređivanje različitih oblika dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa s ciljem
razvoja refleksivne prakse

POSEBNA ZADAĆA

Katolički odgoj temelji se na vjerovanju da je čovjek koji je stvoren od zemlje i oživljen Božjim
dahom, nalazi svoj identitet jedino u povezanosti s istim. Stvaralački proces nije isključivo
Božji čin jer je On u njega uključio i čovjeka i zemlju kao suradnike i partnere. Odnos Bogčovjek-zemlja je cjelovit. Poštujući tu cjelovitost čovjek mora s poštovanjem prihvatiti taj dar
zemlje želi li ugodno, sigurno, sretno i blagoslovljeno živjeti na njoj. Zainteresiranost za životnu
okolinu javlja se vrlo rano, od trenutka kad dijete počne upoznavati, proučavati i shvaćati svijet
oko sebe. Tijekom tog ranog iskustvenog razdoblja
dijete prve spoznaje o svojemu životnom okružju dobiva od roditelja, a zatim i kroz predškolski
odgoj i obrazovanje.
Zdrav i čist okoliš temeljno je pravo svakog bića jer mu omogućava zadovoljavanje svih
njegovih potreba te prirodan i skladan rast i razvoj. Današnje vrijeme, vrijeme velikog
tehnološkog napretka i onečišćenja prirode ima za posljedicu narušavanje harmonije suživota
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sa
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Zbog toga je posebno značajno da se dijete od ranog djetinjstva uči odgovornom ponašanju
prema životnoj okolini te razvija ekološku svijest koja se odnosi na očuvanje okoline,
materijalnih dobara, a napose na građenje i očuvanje dobrih odnosa među ljudima i njihovog
utjecaja na okoliš.
Spoznaje i vještine vezane za otkrivanje ljepote i očuvanje okoliša, stečene u vrtiću, ostaju mu
kao trajna kvalitetna potreba za promicanje održivog razvoja.
Kompleksnost djelovanja vrtića kao odgojno-obrazovnog i ekološkog središta zahtijeva:


Kreativnu razradu mogućih tema



Mogućnost organiziranja odgojno-obrazovnog procesa u prirodi (izvorno eko okruženje



Identifikacija problema u neposrednoj okolini s ciljem sudjelovanja djece u njima



Definirati plan akcije s roditeljima i lokalnom zajednicom



Inicirati promjene s ciljem razvijanja ekološke svijesti djece i održivog razvoja vrtića
kao zajednice

Odlučujuća je uloga odgojitelja jer će on na neizravan način, ispravnim metodičkim pristupima
pomoći djeci u stjecanju znanja i formiranju vještina potrebnih za održivi razvoj i ekološku svijest.
Jedna od metodičkih preporuka odnosila bi se usmjerenost na projektno planiranje. Prvi od koraka
treba se odnositi na definiranje ciljeva u projektu koji bi se prvenstveno odnosili na:
 Poticanje zainteresiranosti djeteta i stjecanje prvih znanja potrebnih za razvoj ekološke
svijesti
 otkrivanje ljepote i vrijednost svega od Boga stvorenog u prirodnom okruženju
 razumijevanje prirodnih procesa te izgrađivanje pojmova o njihovoj međusobnoj
povezanosti, uzročnosti i ovisnosti
 shvaćanje problema ugroženosti okoliša i shodno tome razvijati odgovoran odnos prema
okolišu i njegovanje zaštitničkog i humanog odnosa prema svim stvorenjima
 promatranje, eksperimentiranje i izgrađivanje sposobnosti praktičnog djelovanja
 iniciranje želje za uključivanjem u konkretne akcije
 poticanje kreativnosti i osobne inicijative kod djece
 uvjeravanje djece o nužnosti zaštite okoliša i štednje u trošenju resursa
 uključivanje uže i šire obitelji i članova lokalne zajednice
 upoznavanje sa svecima koji su na poseban način bili povezani s prirodom i njenim
očuvanjem (sv.Franjo, sv.Ante..)
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Plan aktivnost s djecom može obuhvaćati:


Uređenje eko kutka



Izrada zidnih novina



Edukacija djece i odraslih



Ekološke radionice



Uređenje okoliša



Organiziranje skupljanja sekundarnih sirovina



Izrada i postavljanje spremnika u skupine



Osiguravanje prostora za kompostiranje



Recikliranje papira



Organiziranje likovnog natječaja i izložba dječjih radova na temu zaštite okoliša



Eko kviz



Uključivanje roditelja u eko akcije



Uključivanje u eko akcije na lokanoj razini



Edukacija roditelja



Izrada eko igračaka



Izrada makete onečišćenog i čistog grada / sela



Izrada drvenih kućica/hranilica za



Skupljanje i prešanje biljaka



Eksperimentiranje – kruženje vode u prirodi



Izrada eko scenskih lutaka za interpretaciju priča i biblijskih tekstova



Razne teme o zdravoj prehrani

KALENDAR DOGAĐANJA PO MJESECIMA

VRIJEME
Rujan

DOGAĐAJI
02. 09. – Početak nove pedag.
god. 2019./2020.
07. 09. – Dan hrvatskih voda

SADRŽAJI
- Stvaranje pozitivne slike o sebi
- Upoznavanje novih prijatelja
- Čuvajmo naše veliko prirodno blago!
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-

20. 09. – Međunarodni dan
čišćenja obale i mora
25. 09. – Svjetski dan
čistih planina

- Odmori dušu – otiđi u planinu

23. 09. – Početak jeseni

-

Priroda mijenja svoj izgled

27. 09. – SVETI VINKO
PAULSKI

-

Zaštitnik bolesnih, siromašnih,
malenih, napuštenih, onih kojima
potrebna pomoć

29. 09. – Sv. Mihovil,
Dan hrvatske policije

-

Policajac, čovjek koji daje sigurnost
Kako se ponašati u prometu

01. 10. – Gospa od Ružarija

-

Marija, majka naša
Molitva krunice nas smiruje

02.10. – Anđeli čuvari
04. 10. – Sv. Franjo Asiški

Listopad

Očistimo onečišćeno
Pokupiti plastiku koja je odbačena
na obalama našega mora

- Molitva Anđelu: Anđele mili, čuvaru
moj sada i uvijek uza me stoj ….
- Svetac koji je hvalio Boga stvoritelja
- Pjesma stvorova

06. 10. – Međunarodni
dan djeteta

-

08. 10. – Dan neovisnosti RH

- O lijepa, o draga, o mila slobodo

Dani kruha – Dani
zahvalnosti za plodove zemlje
(u vrtiću i izvan njega)

11.10. – Dan smanjenja
prirodnih katastrofa

-

-

Svi smo rođeni kao ljubljena djeca
Božja

Čuvajmo zemlju – ona nas hrani
Zahvalnost za sve što nam zemlja
daje
posjet pekarnici

Što možemo učiniti da nam se
priroda ne osvećuje
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-

Vid je dar….uoči sve što te okružuje
ozdravljenje slijepca (Lk 18,35-43,

-

Svima naviještati Radosnu vijest
Sestre milosrdnice u misijama: Južna
Amerika, Salomonski Otoci

-

Svi smo pozvani na svetost
Pohod groblju

18. 11. – Dan sjećanja na
Vukovar / Škabrnja

-

Da se nikad ne zaboravi!
Zahvalni smo braniteljima

20.11. – Međunarodni dan
prava djeteta

-

Svako dijete ima pravo na život i sve
dobro što nam život daje

Pripreme za proslavu
Sv. Nikole i Sv. Lucije

-

Pjesme, recitacije, igrokazi
Pismo sv. Nikoli
Darujmo i onima koji nemaju

01.12. – Prva nedjelja
Došašća

-

Izrada adventskog vijenca, kalendara
Dani iščekivanja Božića

06. 12. – Sv. Nikola,
Dan pomoraca

- Druženje sa sv. Nikolom, darovi
- Kruh sa 7. kora
- Sijemo pšenicu
- zaštitnica slijepih, navjestiteljica
božićnog svjetla

15. 10. – Dan slijepih osoba

21.10. – Svjetski misijski dan

01. 11. – Svi Sveti

Studeni

13. 12. – Sv. Lucija

Prosinac
Priprema za Božić

-

25. 12. – B O Ž I Ć

-

Bogatstvo božićnih običaja našega
naroda
Božićna priredba i druženje s
roditeljima

Bog je postao čovjek
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Siječanj

31. 12. – Sveta obitelj

-

I naše obitelji su svete
Svatko dijete treba obitelj
Obitelj je sigurna luka

01.01. – Nova godina 2018.
Dan mira

-

Svaka Nova godina je nova godina
života – zahvali za život
Dan mira…mir svim ljudima
Tri kralja nas uče darivanju
Učimo od njih, darujmo nekome
nešto

06. 01. – Sveta Tri kralja

-

Dan međunarodnog
priznanja RH

-

RH priznata kao država
od 01.07.2013. dio smo EU

Zadar – Sv. Stošija

-

zaštitnica Grada Zadra

-

Pravo na život je osnovno pravo
čovjeka
Učinimo život ljepšim onima s
kojima živimo svakodnevno

15. 01.

03. 02. – Međunarodni
Dan života

Veljača

10. 02. – Blaženi Alojzije
Stepinac

-

Dobro je jače od svakoga zla

11. 02. – Svjetski dan
bolesnika

-

Priča o milosrdnom Samaritancu,
Lk 10,29-37
Posjet i nekog bolesnika

-

Ljubav jedina raste kad se dijeli

-

Dan očeva
Reci tati – hvala!
Sv. Josip, branitelj i čuvar Hrvatske

-

Šetnja u prirodu
Buđenje života u prirodi
Uredimo naše okućnice

-

Dan Vrtića
Budimo blagovjesnici
Sv. Misa s djecom i roditeljima

-

Jedi zdravu hranu
Važnost gibanja i hodanja

14. 02. – Sveti Valentin,
Dan zaljubljenih

19. 03. – Sv. Josip, zaštitnik
Hrvatske

21. 03. – Prvi dan proljeća

Ožujak

Travanj

-

25. 03. – BLAGOVIJEST

Travanj – mjesec zdravlja

20

-

Običaji Velikog tjedna i Uskrsa u
našem narodu
prigodni uskrsni radovi, radionice,
dekoracije…
Zdrav duh u zdravu tijelu
Tko stvori ovu našu Zemlju?
Zemlja nam je dana da je čuvamo
Više cvijeća, manje smeća

01. 05. – Praznik rada

-

Rad nas izgrađuje i čini sretnima

12. 05. – Majčin dan

-

Sretan ti Blagdan, mama!
prigodni program za naše mame
Obitelj je temelj društva
svako dijete treba obitelj
Što ja činim za svoju obitelj?
Znati razgovarati, znati slušati
Učimo zajedno donositi odluke

-

Čuvajmo prirodu i ona će čuvati nas

-

Oproštaj s predškolcima
Rastite u dobi, mudrosti i milosti

-

Sv. misa i procesija kroz mjesto
sudjelovanje u svečanosti
pučki napjevi – naša duhovna baština

22. 06. – Dan antifašističke
borbe

-

Borimo se za prave vrijednosti

25. 06. – Dan državnosti

-

Hrvatska moja, čuvam te u srcu svom

21.04. – U S K R S ,
VAZAM
07.04. – Svjetski dan zdravlja
22. 04. – Dan planeta Zemlje

Svibanj
15. 05. – Svjetski dan obitelji
30. 05. – Dan
Hrvatskog sabora
05. 06. – Dan zaštite okoliša
Završne svečanosti;
kraći programi – dijeljenje
diploma
Lipanj
21. 06. – TJELOVO

-

6. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH

DJELATNIKA

Stručno usavršavanje odgojnih djelatnika od iznimne je važnosti jer pridonosi postizanju boljih
rezultata u odgojno obrazovnom radu. Stoga je bitno odvojiti potrebno vrijeme za individualno
usavršavanje ali jednako tako i prenijeti drugima ono u čemu smo se sami usavršili tj. osigurati
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vrijeme za refleksiju odgojne prakse, pridonositi razmjeni informacija i znanja, njegovati
uzajamnu pomoć i podršku. Na taj način ćemo doprinositi boljoj stručnoj kompetenciji svih
djelatnika u odgojno obrazovnom procesu te unapređivati i promicati odgojnu praksu.
Odgojitelji će tijekom pedagoške godine sudjelovati na stručnim seminarima i radionicama u
organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Katehetskih ureda mjesne Crkve u kojoj vrtić
djeluje, kao i onih u organizaciji gradskih ureda za prosvjetu.
U sklopu individualnog stručnog usavršavanja odgojitelji će obrađivati teme koje su vezane
uz ovogodišnju zadaću i to kroz:
1. Konzultiranje literature, stručnih časopisa
2. Odlaskom na seminare na tu temu
3. Upoznajući se i povezujući sa stručnjacima iz drugih vrtića koji se bave istom temom
razmjenjujući iskustva i spoznaje
ZAJEDNIČKO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Rujan: Prezentacija zadaća PiPa
Studeni: Jesenska katehetska škola, NKU-HBK i AZOO
Siječanj: Lutke od prirodnih materijala
Ožujak: Stručni skup katoličkih vrtića RH, Zagreb
Travanj/Svibanj: Stručni skup za odgojitelje u vjeri, Split
Lipanj: Valorizacija rada

PRIJEDLOG TEMA INDIVIDUALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA:









Razvijanje odgovornog ponašanja prema životnim okolnostima
Dijete i zdrav okoliš
Poticanje razvoja ekološke svijesti kod predškolskog djeteta
Poticanje odgovornog odnosa prema okolišu i human odnos prema svim stvorenjima
kod djece predškolske dobi
Ekološki odgoj u radu s djecom predškolske dobi
Čuvajmo naš planet Zemlju
Uloga djece u očuvanju okoliša
Skupi, recikliraj i ponovno upotrijebi otpad
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PLAN ODGOJITELJSKOG VIJEĆA

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo na razini vrtića, raspravlja o svim dokumentima na
razini vrtića vezanim uz provođenje odgojno-obrazovnog procesa. U radu stručnog tijela
sudjeluju svi odgojno-obrazovni i stručni djelatnici, te ravnateljica Vrtića.
Ovisno o temama u radu mogu sudjelovati i vanjski suradnici različitih profila, te roditelji.

VRIJEME

TEMA

NOSITELJ

Rujan

Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada
Smjernice i prijedlozi Odgojiteljskog i Upravnog
vijeća
Proslava svetkovine sv. Vinka Paulskog

Ravnateljica
Odgojiteljice

Listopad

Priprema i proslava Dana kruha i zahvalnosti Bogu
za plodove zemlje

Odgojiteljice

Veljača

Lipanj

Postignuća i problemi u realizaciji zadaća
Godišnjeg plana i programa rada – I dio

-

Prezentiranje tema individualnog stručnog
usavršavanja – I dio

-

Postignuća i problemi u realizaciji zadaća
Godišnjeg plana i programa rada – II dio
Prezentiranje tema individualnog stručnog
usavršavanja – II dio
Razno

-

Ravnateljica i
odgojiteljice

Ravnateljica i
odgojiteljice

7. SURADNJA S RODITELJIMA
Crkva je uvijek veliku pažnju posvećivala obitelji. Obitelj je mjesto gdje se čovjek rađa i
odrasta. Ona je izvor i središte ljudskog života. Obitelj je mjesto gdje dijete uči sve ono što je
za život važno. Papa Franjo naglašava da roditelji imaju naravno znanje za dobar odgoj svoje
djece. Mi u vrtiću nastavljamo na ono što su roditelji već postavili kao temelj.
Zbog što bolje realizacije cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa i cjelovitog razvoja djeteta
nužna je usklađenost odgojnih nastojanja vrtića i roditelja.
Cilj naše suradnje s roditeljima je:

23

-








Unaprijediti kvalitetu partnerstva odgojitelja i roditelja s ciljem postizanja cjelovitog
razumijevanja djetetovih potreba i interesa.
Ponuditi fleksibilnu organizaciju rada roditeljima novoupisane djece u periodu
prilagodbe.
Biti potpora roditeljima u kontinuiranom procesu odgoja djece.
Uključivanje roditelja u kreiranje i realizaciju nekih segmenata odgojno-obrazovnog rad
što je moguće postići kroz:
Individualne razgovore u kojima ćemo roditelje informirati u svim segmentima života i
rada u vrtiću
Informiranje roditelja o projektima koji će se tijekom godine ostvarivati na temu zaštite
okoliša i prirode u cjelini.
Roditeljske sastanke, duhovne obnove, tematska predavanja
Uključivanje roditelja u aktivnosti odgoje skupine na osobit način u adaptacijskom
periodu
Uključivanje roditelja u organizacije izleta, hodočašća….
Preko kutića za roditelje prezentirati dječje stvaralaštvo

8. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA
Važnost unaprjeđivanja suradnje s vanjskim ustanovama:
-

Obogaćivanje dječjih života dodatnim sadržajima (u i izvan okruženja)

-

Kvalitetniji program rada

-

Unaprjeđivanje odgojno obrazovnog procesa i podizanje razine stručne kompetencije
odgajatelja

-

Trajna suradnja i nova poznanstva

Suradnja s ustanovama osnažuje naš odgojno obrazovni rad, potiče na stvaralaštvo,
samoinicijativnost, kreativno promišljanje i otvara vidike suradničkog druženja. Stoga ćemo
nastaviti surađivati sa:

-

Ministarstvom znanosti, obrazovanja RH

-

Agencija za odgoj i obrazovanje RH

-

Županijskim i Gradskim uredima za obrazovanje i šport

-

Jedinicama lokalne, regionalne samouprave

-

osnovnim školama i vrtićima

-

Centrima za socijalni rad

-

Župnim uredom u Kaštel Starom, Zadru i Sinju

-

visokim školskim ustanovama – Katoličkim bogoslovnim fakultetom
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-

Katehetskim uredima biskupija gdje djelujemo

-

Franjevačkim institutom za kulturu mira

-

muzejima i drugim ustanovama za kulturu

-

Sanitarnom inspekcijom

-

Higijensko-epidemiološkom službom

-

Zavodom za javno zdravstvo

-

Centrima za socijalnu skrb

-

kulturno-umjetničkim ustanovama: Kazalište lutaka, kazalište «Licem u lice»,

-

Pučko kazalište, lutkarsko kazalište Zadar

-

muzejima

9. GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA,
STRUČNIH TIMOVA I ZDRAVSTVENIH VODITELJA

9. 1. GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA
BITNE ZADAĆE
1. Promicati vjerski identitet vrtića kao ustanove
2. Promicati suradnju vrtića i obitelji
3. Organizirati rad vrtića kako bi okruženje u kojem dijete boravi utjecalo na razvoj svih
potreba i sposobnosti djeteta.
4. Poticati jačanje stručne kompetencije i profesionalne osposobljenosti svih djelatnika
te tako utjecati na poboljšanje kvalitete života u vrtiću.

USTROJSTVO RADA


osigurati dovoljan broj djelatnika u ukupnom procesu



izvršiti raspored odgojnih djelatnika po skupinama i područnim objektima



usklađivanje i prilagođivanje rada svih djelatnika s potrebama korisnika usluga



rad na formiranju kraćih programa



praćenje realizacije poslova na održavanju higijenskih uvjeta



konzultacije i dogovori pri organiziranju radnog vremena vrtića tijekom pedagoške
godine
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MATERIJALNI UVJETI


snimiti stanje i potrebe u svim objektima



osigurati dovoljno potrošnog i didaktičkog materijala i literature za rad s djecom



praćenje racionalnog utroška potrošnog materijala za održavanje čistoće objekata



redoviti uvid u materijalno poslovanje



kontinuirano praćenje nabave i potroška namirnica za prehranu djece



pratiti izvršavanje svih međusobnih obveza vrtića i roditelja - korisnika usluga

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE


praćenje ritma života i aktivnosti djece, te prilagođavanje organizacije rada svih
djelatnika potrebama djece



sudjelovanje u praćenju zdravstvene zaštite djece, uvid u učestalija oboljenja radi
poduzimanja odgovarajućih mjera



praćenja razvoja higijenski navika djece



praćenje prehrane djece



kontrola nabave, cijena, nabavljača i sl.



kontrola higijenskih uvjeta rada unutarnjeg i vanjskog prostora

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD


rad na prepoznavanju potreba djeteta, roditelja, odgojitelja i ostalih djelatnika



praćenje realizacije svih zadaća na unapređenju procesa i poduzimanju adekvatnih
mjera prema Godišnjem planu



sudjelovanje u organizaciji programa svečanosti u vrtiću



suradnja sa stručnim suradnicima, odgojiteljima i roditeljima radi unapređenja rada

IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE


pripremanje sjednica Odgojiteljskih vijeća i sudjelovanje na istima



Sudjelovati u radu Upravnog vijeća vrtića



praćenje vođenja pedagoške dokumentacije i realizacije godišnjeg plana i programa



dogovor s odgojiteljima oko stručnog usavršavanja (sastanci, seminari, predavanja)



podrška kod prijedloga unošenja inovacija u odgojno obrazovnom radu I



prisustvovanje stručnim skupovima i seminarima i prenošenje pozitivnih iskustava
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SURADNJA S RODITELJIMA


upoznavanje roditelja sa životom i radom djece u vrtiću



rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka



konzultacije sa roditeljima koji to žele



otvorenost za sve potrebe roditelja



uključivanje roditelja u aktivnosti vrtića s ciljem poboljšanja uvjeta rada vrtića

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA


razni oblici suradnje sa stručnim čimbenicima u svezi unapređenja odgojno- obrazovne
djelatnosti



suradnja sa Ministarstvom prosvjete i športa



suradnja sa Gradskim uredima za obrazovanje i šport



suradnja sa jedinicama lokalne, regionalne samouprave



suradnja sa osnovnim školama i vrtićima



suradnja sa Centrima za socijalni rad



suradnja sa kulturno umjetničkim ustanovama



suradnja s Osnivačem radi podizanje kvalitete rada vrtića

KRAĆI PROGRAMI


pomoć i konzultacija s roditeljima u vezi izbora odgovarajućih programa za djecu



praćenje napredovanja djece



sudjelovanje na priredbama djece
Ravnateljica:
Iva Bakić, s. Krešimira

9. 2. GODIŠNJI PLAN RADA STRUČNIH SURADNIKA
PEDAGOGA - KAŠTEL STARI

9. 3. GODIŠNJI PLAN RADA PEDAGOGA - ZADAR
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Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na dijete
1. Praćenje i procjenjivanje aktualnih potreba djeteta i njihovo zadovoljavanje:
- praćenje djece tijekom perioda prilagođavanja na jaslice/vrtić
- procjena okruženja – primjerenost razvojnim mogućnostima
- praćenje interakcije djece – vršnjačka skupina i kompetentniji stariji u procesu učenja
- strategije učenja i definiranje uloga odraslih u procesima učenja djeteta
Nositelji i suradnici: pedagog i u suradnji s ostalim stručnim suradnicima
Metode i instrumenti: neposredno promatranje i uvid u pedagošku dokumentaciju
Vrijeme ostvarivanja: rujan, listopad, tijekom godine
2. Otkrivanje posebnih potreba djeteta te praćenje procesa u realizaciji redovnog
programa obogaćenim sadržajima za potencijalno darovitu djecu:
- timsko opserviranje djece s posebnim potrebama i osmišljavanje pedagoških, materijalnih i
organizacijskih uvjeta za zadovoljavanje djetetovih trajnih i aktualnih potreba
Nositelji i suradnici: pedagog u suradnji s ostalim stručnim suradnicima
Metode i instrumenti: neposredno promatranje
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
3. Obogaćivanje uvjeta života u vrtiću:
- sudjelovanje u realizaciji prostorno-materijalnog konteksta (fizički prostor, poticajni
materijali, vremenska organizacija, dnevni ritam izmjene aktivnosti i rutinskih situacija za
dijete)
- preporuke u nabavi didaktičkog materijala
- kontinuirano unaprjeđivanje odgojno-obrazovne prakse ostvarivanjem djetetovih prava i
interesa (sukladno s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
Programom odgoja za ljudska prava i Programom za suzbijanje korupcije; uvođenje inovacija,
suvremenih sadržaja i metoda rada)
- osiguravanja optimalnih uvjeta za zadovoljavanje potreba djece svih odgojnih skupina
(sukladno sa Sigurnosno-preventivnim programom i Programom prevencije ovisnosti u
predškolskoj dobi)
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- uključivanje djece u razne programe u suradnji s društvenim čimbenicima
- dokumentiranje pedagoškog procesa (promatranje, dokumentiranje i procjenjivanje odgojnoobrazovnog procesa, izrada ljetopisa)
- analiziranje i planiranje razvoja
Nositelji i suradnici: pedagog i u suradnji s ostalim stručnim suradnicima
Metode i instrumenti: neposredno promatranje i pedagoški uvidi
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na odgojitelje
4. Podrška pri osmišljavanju pedagoških uvjeta za zadovoljavanje djetetovih potreba:
- sudjelovanje u planiranju odgojno-obrazovnog rada
- poticanje i pomoć u provođenju projektnog oblika rada i provođenju akcijskih istraživanja, te
prezentacije projekata na Regionalnoj smotri projekata
- pomoć pri pedagoškom osmišljavanju SDB
Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji
Metode i instrumenti: neposredno promatranje i pedagoški uvidi
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
5. Podrška i supervizija u suradnji s roditeljima:
- poticanje na veću interakciju s roditeljima
- odabir tema za roditeljske sastanke i radionice
- održavanje roditeljskih sastanaka na određene teme
Nositelji i suradnici: pedagog, psiholog, odgojitelji
Metode i instrumenti: neposredno promatranje i savjetovanje
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Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
6. Stručno usavršavanje odgojitelja:
- pomoć u sagledavanju razine vlastite odgojne prakse i mogućnosti promjena (savjetovanje
odgojitelja, timski sastanci)
- pomoć pri vođenju pedagoške dokumentacije
- realizacija zadaća iz Programa stažiranja odgojitelja pripravnika za pedagošku godinu
2017./2018. i 2018./2019.
- evaluacija procesa i rezultata odgojno-obrazovnog rada (prema predviđenom protokolu,
podnošenje izvješća)
- održavanje radionica za odgojitelje pripravnike na temu Akcijsko istraživanje, Projekti oblik
rada i Pedagoška dokumentacija i evidencija o djeci rane i predškolske dobi
Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji
Metode i instrumenti: neposredno promatranje, savjetovanje, edukacije
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na roditelja
7. Pomoć i podrška u izboru programa za dijete
8. Pomoć u prevladavanju adaptacijskih problema
10. Informiranje roditelja o životu vrtića:
- individualni razgovori (kod prijema djeteta u vrtić, na zahtjev roditelja, prigodni, neplanirani)
- grupni rad s roditeljima (prisustvovanje roditeljskim sastancima, svečanostima)
- komunikacija roditelja putem pisane riječi ( kutić za roditelje, letci…)
Nositelji i suradnici: pedagog
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Metode i instrumenti: neposredno promatranje, savjetovanje, prema protokolu
Vrijeme ostvarivanja: lipanj, rujan, tijekom godine
Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na društvene čimbenike
11. Suradnja sa Sveučilištem u Zadru:
- suradnja u realizaciji pojedinih segmenata odgojno–obrazovnog procesa
- provođenje istraživanja u svrhu izrade diplomskih radova studenata Odjela za izobrazbu
učitelja i odgojitelja
Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
12. Suradnja s Kazalištem lutaka Zadar:
- realizacija programa kazališnih lutkarskih predstava za djecu prema Programskoj knjižici
Kazališta lutaka Zadar za sezonu 2018./2019.
Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
13. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i
obrazovanje:
- stručni skupovi (seminari, radionice, kongresi, simpoziji - prema Katalogu stručnih skupova)
- informacije i inovacije u svrhu unapređivanja odgojno- obrazovnog procesa
Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
14. Suradnja s uredom za obrazovanje, kulturu i znanost Zadarske županije i Grada
Zadra:
- razrada i usvajanje kriterija prioriteta upisa djece u vrtiće
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- suradnja u realizaciji pojedinih programskih sadržaja (blagdanski, razne manifestacije, Dani
kruha, Dan grada, Karnevalić, Eko olimpijada Dječja Olimpijada, Hrvatski olimpijski dan,
Europski tjedan kretanja)
Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
15. Suradnja s ostalim kulturnim ustanovama :
- suradnja s gradskim muzejima prema Programima muzeja
- suradnja s Hrvatskim narodnim kazalištem Zadar
- suradnja s Gradskom knjižnicom Zadar (organiziranje provođenja manifestacije „Zadar čita“,
i Nacionalna kampanje „Čitaj mi“)
- suradnja s ostalim kazalištima
Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
16. Suradnja s drugim čimbenicima koji doprinose povećanju kvalitete osnovne
djelatnosti:
- suradnja s DV Latica (razmjenjivati će se relevantne informacije o zajedničkoj djeci)
- suradnja s Kabinetom za ranu intervenciju Zadar
- suradnja s društvom Naša djeca Zadar
- suradnja s predškolskim ustanovama na gradskoj, županijskoj i državnoj razini
- suradnja sa Čistoćom d.o.o. – sadržaji i aktivnosti vezani uz Ekološki program
- suradnja s medijima (Radio 057, Novi radio Zadar, HRT-Radio Zadar, Zadarski list, Narodni
list i dr)
Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji
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Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na ravnatelje i članove stručnorazvojne službe
17. Timski rad s ravnateljima na poslovima planiranja, osiguravanja uvjeta i valorizacije
odgojno-obrazovnog rada:
- sudjelovanje na timskim sastancima
- sudjelovanje u pripremi Odgojiteljskih vijeća
- sudjelovanje u organizaciji rada Ustanove (raspored odgojitelja, radno vrijeme, formiranje
odgojnih skupina, upis djece)
Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, ravnatelj
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
18. Timski rad sa članovima stručno-razvojne službe:
- razmjenjivanje relevantnih informacija o svakom pojedinom djetetu
- raditi će se na pedagoškoj opservaciji djece s višestrukim teškoćama u razvoju
- izrada Mišljenja stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom razvoju djeteta u svrhu
prijevremenog upisa djeteta u školi na zahtjev roditelja
Nositelji i suradnici: pedagog i stručni suradnici
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
19. Sudjelovanje u izradi svih potrebnih stručnih dokumenata Ustanove :
- Plana i programa Ustanove
- Kurikuluma Ustanove
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- Programa rada za ljeto 2018./2019. godine
- Godišnjeg izvješća Ustanove
Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici i ravnatelj
Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine
Ostale planirane zadaće stručnog suradnika pedagoga
20. Pomoć u izradi godišnjeg plana i godišnjeg izvješća te dnevnik rada stručnog suradnika –
pedagoga
21. Stručno usavršavanje:
- seminari prema katalogu 2018./2019. godine
- proučavanje stručne literature i pedagoške periodike
- rad na stručnom kolektivnom usavršavanju

9.4. GODIŠNJI PLAN RADA PEDAGOGA – SINJ

1. Organizacija i materijalni uvjeti rada
 sudjelovanje u formiranju skupina djece
 sudjelovanje u rasporedu odgojitelja po skupinama
 sudjelovanje u izradi modela organizacije života i rada
 sudjelovanje u nabavi stručne literature
2. Planiranje, programiranje, valorizacija
 izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga
 izrada programa osobnog stručnog usavršavanja
 sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada vrtića
 izrada Kurikuluma Dječjeg vrtića
 sudjelovanje u izradi izvedbenih planova i programa
 izrada analiza i izvješća
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3. Odgojno obrazovni rad
3.1. Rad s djecom
 uključivanje u rad u periodu adaptacije djece
 procjena psihofizičkog statusa /razvoja djeteta
 sudjelovanje u otkrivanju djece s posebnim potrebama
 praćenje djetetovog razvoja sa svrhom primjerenog odgojno - obrazovnog rada unutar
odgojne ustanove
 individualni rad s djetetom prema potrebi
 uključivanje u neposredan rad s djecom po potrebi i po pozivu odgojitelja ili na
osobnu inicijativu

4. Suradnja s odgojiteljima
 sudjelovanje u konkretizaciji razvojnih zadaća i njihovom ostvarivanju
 iniciranje inovacija i rad na unapređenju odgojno - obrazovnog procesa
 suradnja i pomoć u smislu sugeriranja pogodnih aktivnosti za poticaj razvoja djece ,
posebice djece s posebnim potrebama
5. Suradnja s članovima stručnog tima
 s odgojiteljima - zajednički rad na planiranju, programiranju, organizaciji, realizaciji i
valorizaciji programskih sadržaja u vrtiću
 suradnja u osmišljavanju života i rada i vrtiću kao i opće strategije razvoja
 suradnja na prezentaciji rada vrtića u javnosti
 suradnja u izboru razvojnih zadataka vrtića
6. Suradnja s roditeljima
 poticanje odgajatelja na korištenje što raznolikijih oblika suradnje s roditeljima
 podizanje kvalitete komunikacije odgajatelja s roditeljima
 informiranje, savjetovanje i komunikacija s roditeljima putem :


individualnih razgovora



grupnih razgovora



roditeljskih sastanaka



kutića za roditelje i drugih oblika

7. Stručno usavršavanje
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Osobno stručno usavršavanje
 praćenje stručne literature i periodike
 praćenje eventualnih promjena u zakonskoj regulativi
 suradnja sa stručnim timovima dječjih
 Sudjelovanje u organizaciji pojedinih oblika stručnog usavršavanja
 prisustvovanje oblicima stručnog usavršavanja organiziranih u vrtiću
 pružanje pomoći u pripremi radionica i radionica za roditelje
 pružanje sugestija pri izboru stručne literature i periodike te izrade Plana
individualnog stručnog usavršavanja
 realizacija stručnih tema na Odgojiteljskim vijećima

Usavršavanje izvan vrtića
 sudjelovanje u oblicima stručnog usavršavanja organiziranim od strane Agencije za
odgoj i obrazovanje
 sudjelovanje na Danima predškolskog odgoja
9. Pripravnici i studenti
 uvođenje pripravnika u samostalan rad
 realizacija programa pripravničkog staža odgojitelja pripravnika ( uz ostale članove
njihovih povjerenstava ).
10. Pedagoška dokumentacija
 vođenje osobne pedagoške dokumentacije
 vođenje pedagoške dokumentacije vrtića
 izrada godišnje programa rada te izvješća o realizaciji istog
 sudjelovanje u vođenju pedagoške dokumentacije vrtića
 sudjelovanje u vođenju foto-dokumentacije vrtića

9. 5. GODIŠNJI PLAN RADA PSIHOLOGA – ZADAR
Poslovi stručnog suradnika psihologa u dječjem vrtiću se planiraju :
U ODNOSU NA DIJETE :

36

1. Sudjelovanje u provođenju inicijalnih intervjua na poziv ravnatelja.
2. Praćenje adaptacije i readaptacije djeteta na vrtić (upoznavanje odgojitelja s
osobitostima novoupisane djece, opservacija ponašanja djeteta u skupini, razgovor s
odgojiteljima i roditeljima).
3. Praćenje i procjenjivanje aktualnih razvojnih potreba djece (protokoli, razvojne liste,
intervju prilikom upisa, uvid u ponašanje u skupini, individualni rad, testiranje i dr..)
4. Sudjelovanje u osiguravanju uvjeta za optimalan rast i razvoj djece.
5. Individualni kontakti s djecom s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba, učvršćivanje
pozitivne slike o sebi, podrška samosvijesti i samo efikasnosti, poticanje razvoja
socijalnih i komunikacijskih vještina kao što su spremnost za suradnju, tolerancija,
uvažavanje i poštivanje različitosti i dr.
6. Osiguravanje poštivanja prava djece urednog razvoja i djece s posebnim potrebama i
odstupanjima u razvoju.
7. Otkrivanje razvojnih odstupanja djeteta (inicijalni intervju, opservacija ponašanja,
razvojne liste, psihodijagnostika, uvidi u medicinsku dokumentaciju djeteta, razgovor s
roditeljima, psihologijska ispitivanja u godini pred polazak u školu).
8. Rad s djecom s razvojnim odstupanjima (trijaža, upućivanje na dodatno ispitivanje i po
potrebi na tretman van vrtića, planiranje individualiziranog pristupa u suradnji sa
stručnim suradnicima i specijalističkim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju,
neposredni individualni rad s djecom na poticanju razvoja).
9. Rad s potencijalno darovitom djecom (individualan rad s djecom na otkrivanju i
poticanju područja darovitosti, suradnja s odgojiteljima na osmišljavanju aktivnosti za
darovite, upućivanje na dodatne aktivnosti izvan vrtića po potrebi).
10. Priprema za školu (ispitivanje spremnosti za školu kod djece školskih obveznikaindividualno i grupno, vođenje evidencije testovnih rezultata za školske obveznike,
prema potrebi pisanje psihologijskih mišljenja za prijevremeni upis u školu, pisanje
mišljenja za eventualnu odgodu upisa u školu, osmišljavanje poticaja i strategije za
stimuliranje razvoja, praćenje razvoja i napredovanja djeteta ).
11. Vođenje dokumentacije o djeci: - evidencija djece s odstupanjima u razvoju u svakoj
skupini, vođenje individualnog dosjea za djecu s odstupanjima u razvoju, pisanje
psihologijska mišljenja (za roditelja, školu, ustanovu), pohrana nalaza i mišljenja
različitih ustanova, evidencija testovnih rezultata za školske obveznike kao i evidencija
testovnih rezultata djece koja su pristupila psihodijagnostici iz različitih razloga.
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U ODNOSU NA ODGOJITELJE
1. Motivacijsko-edukacijska uloga psihologa u radu s odgojiteljima kroz:
- praćenje odgojno-obrazovnog procesa u skupini te savjetodavna podrška prilikom
ostvarivanja prava i zadovoljavanja potreba pojedinog djeteta, kvalitete komunikacije
odgojitelja i djece, odgojitelja i roditelja, djece međusobno, razine usvojenosti socijalnih
vještina, emocionalna klima, primjerenost sadržaja i način rada itd.
2. Savjetodavni i informativni razgovori s odgojiteljima , pomoć i podrška
odgojiteljima:
- u procjenjivanju potreba djece, dogovor o radu i sistemu praćenja djece u razdoblju
adaptacije, te praćenja i planiranja aktivnosti djece pomoću razvojnih lista, pomoć u
razrješavanju adaptacijskih teškoća kroz neposrednu pomoć u odgojnoj grupi i savjetovanje,
zajednički dogovori vezani uz pojedinu problematiku u skupini, osiguravanje psiholoških
uvjeta za optimalni razvoj djeteta,
- pomoć i podrška u radu s djecom s odstupanjima u razvoju, informiranje odgojitelja o
specifičnim teškoćama djeteta i pravima djeteta i načinu zadovoljenja istih u odgojnoobrazovnom radu, osmišljavanje i implementacija individualiziranih odgojno-obrazovnih
pristupa za djecu s odstupanjima u razvoju, konzultativni rad na kreiranju uvjeta i postupaka u
okviru individualiziranog pristupa djeteta s teškoćama u razvoju, uključivanje u proces praćenja
i napredovanja,
- pomoć u radu s potencijalno darovitom djecom - pomoć pri identifikaciji potencijalno
darovite djece, suradnja i dogovor s odgojiteljima o osmišljavanju aktivnosti za darovitu djecu,
uključivanje u proces praćenja i napredovanja potencijalno darovite djece,
- pomoć i podrška odgojiteljima u suradnji s roditeljima: - pomoć u pripremi i provođenju
roditeljskih sastanaka, pomoć u pripremi, u provođenju individualnih razgovora s roditeljima,
osobito djece s odstupanjima u razvoju,
- pomoć i organizacija u stručnom usavršavanju: - planiranje i provođenje internih oblika
stručnog usavršavanja (radionice, aktivi) i suradnja s vanjskim ustanovama (dolazak predavača
u ustanovu), pomoć u izboru stručne literature i upućivanje na stručne skupove i predavanja.

U ODNOSU NA RODITELJE
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1. Upoznavanje roditelja s vrtićem - sudjelovanje na plenarnom roditeljskom sastanku za
roditelje novoprimljene djece, sudjelovanje na prvom roditeljskom sastanku u
skupinama novoprimljene djece.
2. Inicijalni intervjui s roditeljima kod upisa djeteta u vrtić, pomoć u prevladavanju
adaptacije i uključivanje u odgojno- obrazovni proces u suradnji s roditeljima, poticanje
usklađivanja odgojnih utjecaja u roditeljskom domu i vrtiću (savjetodavni rad,
roditeljski sastanci, pisani materijali).
3. Savjetodavni rad s roditeljima - u rješavanju odgojnih problema, savjetovanje roditelja
obitelji koja prolazi promjene i krizne situacije (razvod, bolest, smrt itd.), pomoć
roditeljima djece s potencijalnim, prolaznim i trajnim odstupanjima u razvoju
(savjetovanje, uključivanje roditelja u tretman i praćenje djeteta, upućivanje u
specijalističke ustanove), suradnja i interakcija s roditeljima u različitim aspektima
djelatnosti vrtića, konzultacije s roditeljima djece školskih obveznika vezano uz
spremnost djeteta za školu (informiranje o provedenom ispitivanju, savjetovanje
roditelja o eventualno potrebnom dodatnom poticanju razvoja u svezi pripreme za školu,
savjetovanje roditelja zbog eventualne odgode upisa u školu ili prijevremenog upisa)
4. Vođenje evidencije i dokumentacije o radu s roditeljima
5. Roditeljski sastanci - za roditelje skupina novoprimljene djece (očekivanja, pomoć u
olakšavanju perioda prilagodbe na polazak u jaslice/vrtić), razne stručne teme npr.
priprema za školu itd.

U ODNOSU NA VANJSKE ČIMBENIKE
Suradnja s:
- institucijama u koje idu djeca na obradu i tretman (vrtić za djecu s teškoćama u razvoju DV
Latica, Opća bolnica Zadar, Centar za socijalnu skrb Zadar, privatni kabineti za podršku djeci
s razvojnim odstupanjima, državni vrtići grada Zadra itd.)
- osnovnim školama zbog lakšeg prelaska djece iz vrtića u školu (prema potrebi razmjena
informacija, pisanje psihologijskih i/ili timskih mišljenja, sastanak i posjete školi)

U ODNOSU NA ČLANOVE STRUČNOG TIMA
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1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada psihologa.
2. Izrada Godišnjeg izvješća rada psihologa.
3. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa dječjeg vrtića.
4. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća dječjeg vrtića.
5. Sudjelovanje na tjednim sjednicama stručnog tima.
6. Sudjelovanje u radu Odgojiteljskog vijeća.
7. Na poziv ravnatelja rad u povjerenstvu za prijem djece.
8. Valorizacija rada dječjeg vrtića.

STRUČNO USAVRŠAVANJE
1. Uključivanje u sve dostupne oblike stručnog usavršavanja psihologa.

2. Kontinuirano praćenje stručne literature.

Stručni suradnik psiholog privatnih vrtića grada Zadra
Marija Eškinja, mag.psih.

GODIŠNJI PLAN RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA
9. 6. GODIŠNJI PLAN RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA
KAŠTEL STARI I SINJ

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN u okviru Godišnjeg plana i programa
rada više medicinske sestre), provode se mjere:
-

zdravstvene zaštite
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-

higijene

-

pravilne prehrane

-

zdravstvenog odgoja

1. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Provode se u skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite, a obuhvaćaju:
-

cijepljenje protiv zaraznih bolesti

-

sistematski zdravstveni pregled djeteta prije upisa u vrtić

-

zdravstveni pregled djeteta nakon izostanka iz dječjeg vrtića zbog bolesti

-

protuepidemijske mjere u slučaju zarazne bolesti

-

zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece (usvajanje zdravog načina
življenja)

-

zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenih u dječjem vrtiću

2. MJERE ZA OSIGURANJE HIGIJENE
Mjere za osiguranje higijene obuhvaćaju:
-

ispunjavanje uvjeta smještaja

-

ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane

-

mjere prevencije od zaraznih bolesti tijekom zajedničkog boravka

-

mjere vezane na svakodnevne aktivnosti u dječjem vrtiću

-

održavanje higijene i nadzor nad higijenskim stanjem

-

mjere za zaštitu od zaraznih bolesti (higijensko-epidemiološki nadzor)

-

protuepidemijske mjere

-

mjere na izletu u prirodi i ljetovanju

-

zdravstveni odgoj djece
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-

ostale mjere

3. MJERE PRAVILNE PREHRANE
-

pravilna prehrana u dječjim vrtićima osigurava se redovitim brojem obroka u skladu s
preporučenim količinama energije i prehrambenih tvari

-

provjera kvalitete i kvantitete namirnica

-

sanitarni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se koriste u prehrani
djece.

-

pravilno provođenje principa samoposluživanja, poštujući sve higijensko sanitarne
principe

-

zdravstveno odgojni rad za stvaranje navika zdravog hranjenja te stvaranje pozitivnog
stava prema pravilnoj prehrani

-

edukacija i praćenje provođenja proslava rođendana prema novim prehrambenim
standardima

4. ZDRAVSTVENI ODGOJ
Kroz ovu pedagošku godinu provodit će se radionice s odgojiteljima i roditeljima na teme:
-

povišena tjelesna temperatura

-

virusni proljevi

-

važnost održavanja oralne higijene

Za djecu svih odgojnih skupina u planu su radionice na temu:
-

antropometrijska mjerenja

-

pregled vida po optometrijskim tablicama

-

osobna higijena

-

tjelovježba
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-

zdrave prehrambene navike

Voditi zdravstvenu dokumentaciju:
-

zdravstveni karton djeteta u dječjem vrtiću (Prilog 3)

-

evidenciju o zdravstvenom odgoju (Prilog 4)

-

evidenciju o higijensko-epidemiološkom nadzoru (Prilog 5)

-

evidenciju o sanitarnom nadzoru (Prilog 6)

-

evidenciju epidemioloških indikacija (Prilog 7)

-

evidenciju ozljeda (Prilog 8)

-

evidenciju antropometrijskih mjerenja. (Prilog 9)

Nastojat ću da ću svojim radom doprinesem zdravom rastu i razvoju djece te stvorim dobru i
kvalitetnu suradnju s roditeljima, odgojiteljima i ostalim djelatnicima dječjeg vrtića.

Marija Brčić Šušak, s. M. Terezija
univ.bac.med.techn.

Kaštel Stari, srpanj 2019.

9. 7. GODIŠNJI PLAN RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA
ZADAR

CILJ:
Rad na unapređenju i zaštiti zdravlja djece, omogućavanje pravilne prehrane i njege djece rane
i predškolske dobi, te skrb i osiguravanje potrebnih mjera, uvjeta i sredstava za pravilan rast i
razvoj, kontinuirano tijekom cijele godine.
ZADACI:
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1. Zadaće u odnosu na dijete
2. Zadaće prema odgojnim radnicima
3. Zadaće prema stručnom timu
4. Zadaće prema sudionicima u osiguranju zdravstveno-higijenskih uvjeta
5. Zadaće prema sudionicima u osiguranju prehrane
6. Zadaće prema roditeljima
7. Osobne zadaće
8. Ostalo
1. Zadaće u odnosu na dijete


Prikupiti podatke za popunjavanje Zdravstvenog kartona djeteta u dječjem vrtiću



Prikupiti podatke o djeci sa zdravstvenim poteškoćama i teškoćama u razvoju



Pratiti zdravstveno stanje djece, pobol i evidenciju izostanaka zbog bolesti te
epidemiološke indikacije



Pratiti provedbu sistematskih pregleda i kontrolirati procijepljenost djece



Pružanje prve pomoći kod akutnih stanja i ozljeda te dokumentiranje istih



Provesti antropometrijsko mjerenje djece dva puta godišnje, u rujnu / listopadu i svibnju
/ lipnju, te evidentirati i obraditi podatke



Planirati i provoditi prehranu djece uz osiguranje energetski zdravstveno ispravnih
obroka



Identifikacija djece s posebnim potrebama u prehrani



Rad s djecom na temu Higijena ruku



Rad s djecom na temu Moje tijelo



Nadzirati održavanje unutarnjih i vanjskih prostora i opreme vrtića u cilju sigurnosti
djeteta



Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 7. travnja

2. Zadaće prema odgojnim djelatnicima


Razmjena informacija s odgajateljima o zdravstvenim potrebama djece



Edukacija i upoznavanje odgojitelja o pojedinim stanjima i bolestima te o pružanju prve
pomoći



Upoznati odgojitelje o putevima prijenosa zaraznih bolesti



Sudjelovati na roditeljskim sastancima



Upućivati odgojitelje na preglede za produženje sanitarnih iskaznica
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3. Zadaće prema stručnom timu


Suradnja u izradi godišnjeg plana i programa i izvješća dječjih vrtića



Redovite konzultacije i suradnja s članovima tima



Suradnja s članovima HACCP tima

4. Zadaće prema sudionicima u osiguranju zdravstveno-higijenskih uvjeta


Raditi na poboljšanju zdravstveno higijenskih uvjeta u dječjim vrtićima



Edukacija djelatnika o dezinfekciji i dezinfekcijskim sredstvima



Nadziranje čišćenja i dezinfekcije prostora prema planu čišćenja



Kontrolirati dezinfekciju prostora, provjetravanje, pranja i mijenjanja posteljine,
čišćenje sanitarnih čvorova i dostupnost sredstava za osobnu higijenu



Kontrola i upućivanje djelatnika na zdravstveni pregled za produženje sanitarnih
iskaznica

5. Zadaće prema sudionicima u organiziranju prehrane


Informirati i upućivati zaposlenike o higijeni kuhinje te pravilnom skladištenju
namirnica



Nadzirati čistoću radne površine, posuđa i podova u kuhinji



Pratiti nalaze briseva pribora, hrane i otisaka prstiju te evidentiranje nalaza



Pratiti provedbu dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije



Izrada tjednih jelovnika i normativa



Kontrola i upućivanje djelatnika na zdravstveni pregled za produženje sanitarnih
iskaznica i redovito obnavljanje tečaja higijenskog minimuma

6. Zadaće prema roditeljima


Razgovor s roditeljima te prikupljanje podataka o djeci



Informiranje roditelja o rezultatima antropometrijskih mjerenja



Izrada informativnih zdravstvenih letaka za roditelje



Sudjelovanje i vođenje roditeljskih sastanaka

7. Osobne zadaće


Izrada izvješća o radu zdravstvenog voditelja



Stalno stručno usavršavanje
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Evaluacija planiranih, provedenih i postignutih zadaća

8. Ostalo


Voditi evidencije:
o Bolesti i cijepljenosti djece
o Antropometrijskih mjerenja
o Epidemioloških indikacija
o Ozljeda djece
o Sanitarnog nadzora
o Higijensko-epidemiološkog nadzora
o Zdravstvenog odgoja
o Pregleda za sanitarne knjižice



Voditi HACCP sustav

Zdravstvena voditeljica
Lucija Grubelić, bacc. med. techn

46

