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1. USTROJSTVO RADA 
 

 Dječji vrtić Zrno Virje (u daljnjem tekstu: vrtić) organizira i provodi programe 
njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece od navršenih 
godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u 
skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i 
drugim potrebama obitelji.  
 
 Pedagoška 2021./2022. godina započela je 01. rujna 2021., a završit će 31. 
kolovoza 2022. godine. Od ove pedagoške godine vrtić će organizirati kolektivni 
godišnji odmor u trajanju od 2 tjedna tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i 2 
tjedna u prvoj polovici kolovoza svake godine. 

U vrtiću će se provoditi: 
• 10-satni primarni program predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđen na 

temelju prijavljenih potreba roditelja za djecu od navršenih godinu dana 
života do polaska u školu; 

• Program predškole za djecu koja nisu polaznici vrtića u trajanju od 250 sati 
(1. listopada 2021. – 31. svibnja 2022.); 

• Program katoličkog vjerskog odgoja djece (vrtićke skupine) 
• Program ranog učenja engleskog jezika; 
• Program folklorno plesne igraonice. 

 

 Cjelodnevni 10-satni program traje od 06:00 – 16:00h, što je i radno vrijeme 
ustanove prilagođeno potrebama roditelja. 
 
 Svoju redovnu djelatnost vrtić će organizirati kroz rad u 5 odgojnih skupina: 
dvije jasličke odgojne skupine te tri vrtićke odgojne skupine. 
 

Odgojne skupine i broj odgojiteljica na početku pedagoške godine izgledaju 
ovako: 

 
ODGOJNA SKUPINA BROJ DJECE BROJ ODGOJITELJICA 

MLAĐA  JASLIČKA ODGOJNA SKUPINA 
(djeca od 1. – 3.  godine života) 

12 2 

STARIJA  JASLIČKA ODGOJNA SKUPINA 
(djeca od 1. – 3.  godine života) 

14 2 

MLAĐA VRTIĆKA  ODGOJNA SKUPINA 
(djeca u 3. i 4. godini života) 

19 2 

SREDNJA VRTIĆKA ODGOJNA SKUPINA 
(djeca u 4. i 5. godini života) 

23 2 

STARIJA VRTIĆKA ODGOJNA SKUPINA 
(djeca u  6. i 7. godini života) 

27 2 

UKUPNO 95 10 
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POPIS  DJELATNIKA VRTIĆA U  PEDAGOŠKOJ 2021./2022. GODINI 

 

Ime i prezime Radno mjesto Stručna sprema 

Maja Šobak ravnateljica VŠS 

Marica Ljubić odgojiteljica VŠS 

Željka Gabaj odgojiteljica VŠS 

Kristina Legradi odgojiteljica VŠS 

Marina Makar odgojiteljica VŠS 

Tamara Brežnjak odgojiteljica VŠS 

Ana Ščapec odgojiteljica VŠS 

Nikolina Bezić Makar odgojiteljica VŠS 

Klara Grivić odgojiteljica VŠS 

Iva Gregurić Đurišević odgojiteljica VŠS 

Martina Petras odgojiteljica VŠS 

Dajana Cik odgojiteljica VŠS 

Mirjana Muić kuharica SSS 

Maja Ljubić 
pomoćna 

kuharica/spremačica 
SSS 

Natalija Čiček spremačica SSS 

Damir Stepić spremač SSS 

 
Upravno vijeće u 2021./2022. pedagoškoj godini, ostaje nepromijenjeno: 

predstavnici Osnivača su: Kristina Filipović, Marko Kovačić i Danijel Botinčan, 
predstavnica roditelja Martina Rengel, a  predstavnica odgojiteljica Željka Gabaj.  

 
Ostale poslove za vrtić vezane uz pravno – administrativne, računovodstvene 

i pomoćno tehničke poslove obavljaju djelatnici Općine osnivača: 
- Kristina Filipović, VSS, diplomirani pravnik 
- Marko Kovačić, VŠS, ekonomist 
- Marijana Babec, SSS, računovodstveni referent 
- Biserka Hatadi, SSS, referent za komunalne poslove 
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STRUKTURA RADNOG VREMENA DJELATNIKA VRTIĆA 
 

 Odgojiteljice će raditi u dvije smjene, a smjene će se izmjenjivati dan za 
danom tako da budu ravnopravno opterećeni u okviru 40h tjedne obveze s tim da 
27,5h tjedno čini neposredni rad s djecom, a ostalih 12,5h čine ostala zaduženja. Dio 
satnice ostalih poslova odgojiteljice će ostvarivati u prostoru vrtića. 
 Tjedna struktura radnog vremena odgojiteljica u okviru 40-satnog radnog 
vremena: 

1. neposredni rad s djecom – 27,5 sati  
2. zaduženja ostalih poslova - dnevni odmor – 12.5 sati 

a) planiranje, pripremanje, valorizacija; 
b) suradnja s roditeljima, roditeljski sastanci, informiranje, konzultacije; 
c) stručno usavršavanje: individualno, na odgojiteljskim vijećima, na 

stručnim aktivima organiziranim izvan vrtića; 
d) ostali poslovi: uređenje prostora u sobama i u zajedničkim prostorijama 

objekta, izrada didaktičkih materijala, sudjelovanje u svečanostima u 
vrtiću i van njega. 

 
Tjedna struktura radnog vremena ravnateljice u okviru 40-satnog radnog 

vremena: 
1. poslovi ravnateljice – 30 sati 

a) ustrojstvo rada, organizacija, planiranje, dogovor, motiviranje, valorizacija, 
osiguravanje materijalnih uvjeta rada, briga za tjelesni rast i razvoj djece; 

b) suradnja s roditeljima, roditeljski sastanci, informiranje, konzultacije; 
c) suradnja s vanjskim ustanovama; 
d) sastanci (vrtić – općina – ostalo); 
e) stručno usavršavanje: individualno, na odgojiteljskim vijećima, na 

stručnim aktivima organiziranim izvan vrtića. 
2. zaduženja ostalih poslova – dnevni odmor – 10 sati 

a) ostali poslovi: uređenje prostora vrtića, sudjelovanje u svečanostima i sl. 
 
Tjedna struktura radnog vremena stručnog suradnika pedagoga u okviru 20-

satnog radnog vremena: 
1. neposredni rad s djecom, odgojiteljicama i roditeljima– 16 sati 

a) organizacija, planiranje, dogovor, motiviranje; 
b) suradnja s roditeljima, roditeljski sastanci, informiranje, konzultacije; 
c) suradnja s vanjskim ustanovama. 

2. zaduženja ostalih poslova – dnevni odmor – 4 sata 
 

Tjedna struktura radnog vremena tehničkog osoblja je 40 sati. Dnevno radno 
vrijeme kuharice je od 07:00 do 15:00h. Spremačice će raditi uglavnom u dvije 
smjene, od 07:00 do 15:00, odnosno od 11:00 do 19:00h. Spremač na pola radnog 
vremena će raditi od 11:00 – 15:00 ili od 15:00 - 19:00h. 
 Djelatnici koriste pauzu od 30 minuta prema potrebi i mogućnostima. 
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KALENDAR RADA ZA 2021./2022. 
 

Planski podaci za pedagošku godinu 2021./2022. 
 

Ukupno dana u godini =    365 
Ukupan broj radnih dana =    252 
Ukupno subota i nedjelja =    104 
Ukupan broj blagdana u radne dane =        9 
Ukupan broj radnih sati = 2016 

 
 
 

Godišnje zaduženje odgojnih djelatnika izraženo po mjesecima 2021./2022. 
 

Mjesec Broj 
radnih 
dana 

Broj 
subota i 
nedjelja 

Praznici i 
blagdani u 

radne 
dane 

Mjesečno 
zaduženje 

satnice 

Broj sati 
neposrednog 

rada 

Broj sati 
ostalih 

poslova 

RUJAN 22 8 0 176 121 55 

LISTOPAD 21 10 0 168 115,5 52,5 

STUDENI 20 8 2 160 110 50 

PROSINAC 23 8 0 184 126,5 57,5 

SIJEČANJ 20 10 1 160 110 50 

VELJAČA 20 8 0 160 110 50 

OŽUJAK 23 8 0 184 126,5 57,5 

TRAVANJ 20 8 1 160 110 50 

SVIBANJ 21 9 1 168 115,5 52,5 

LIPANJ 20 8 2 160 110 50 

SRPANJ 21 10 0 168 115,5 52,5 

KOLOVOZ 21 8 2 168 115,5 52,5 

Ukupno: 252 104 9 2016 1386 630 
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2. MATERIJALNI UVJETI RADA 
 

 Prostor kao „treći odgojitelj“ organizirat ćemo da djeci u velikoj mjeri pruža 
osjećaj slobode i mogućnost ugodnog druženja, osigurava svakodnevne kontakte 
djece i odraslih, omogućava komunikaciju, otkriva nove i neobične materijale za 
eksperimentiranje, spoznavanje i istraživanje. Promatrat ćemo i analizirati 
smislenost prostorne organizacije za djetetov razvoj i življenje te ga učiniti sličnijim 
obiteljskom okruženju i ozračju. 
 
 Fizičko okruženje je osnovni izvor spoznaje za djecu koji ona, kao aktivni 
istraživači i protagonisti svojega učenja i razvoja, koriste i u njemu žive. U programu 
se osigurava raznovrsnost, raznolikost, razvojna i individualna primjerenost i stalna 
dostupnost materijalnih poticaja. Osnovni materijali (razvojno primjerena 
didaktička sredstva i pomagala: standardna oblikovana sredstva i igračke za 
simboličke igre, ranu pismenost, istraživanje i izražavanje, nestrukturirani, prirodni 
i namjenski izrađeni materijali) dopunjuju se specifičnim. Oprema koja se koristi u 
programima zastupljena je prema standardima kvalitete, što znači da u svim svojim 
atributima odgovara potrebama djece (funkcionalnost, multidimenzionalnost - 
kombinatorika, ergonomski dizajn), ali i brine o sigurnosti djece (netoksična, nije 
zapaljiva, neopasna), estetski je izvedena i privlačna i prilagođena dječjoj 
manipulaciji (lagana, lako prenosiva, trajna i solidna te se lako održava i sanitarno-
higijenski obrađuje na dnevnoj bazi, a u skladu s epidemiološkim mjerama HZJZ). U 
odgojno obrazovnom radu koriste se i nestrukturirani materijali koji imaju 
višestruk potencijal za učenje i razvoj djeteta (za individualnu i jednokratnu 
uporabu i/ili materijali koji se, u sanitarno – higijenskom smislu, lako održavaju). 
 
 Sredstva za rad vrtića osiguravaju se većim dijelom iz Proračuna Općine Virje, 
zatim dijelom od participacije roditelja u ekonomskoj cijeni vrtića te mogućim 
donacijama tokom godine. U odnosu na cjelokupne realne troškove vrtića i ove će se 
pedagoške godine izraditi Financijski plan u suradnji s Općinom Virje, koji će 
uključivati sve potrebne izdatke za neophodne zahvate u svrhu poboljšanja uvjeta 
boravka djece i djelatnika u vrtiću. Važno je da redovno poslovanje kao i 
investicijsko bude pomno planirano i uklopljeno u proračun Općine Virje. 
 
 Iz osiguranih sredstava podmiruju se plaće i druga primanja djelatnika, 
nabavlja oprema, obavlja investicijsko održavanje objekta i servisi postojećeg 
postrojenja te opreme vrtića, kvalitetna prehrana djece u vrtiću, redovito 
provjeravanje kvalitete prehrane i uvjeta pripreme hrane, dobri higijenski uvjeti, 
redovito čišćenje, pranje i dezinficiranje prostora, opreme, sitnog inventara i 
didaktičkih sredstava; potrebna energija i usluge. Isto tako, pedagoška 
dokumentacija; uredski materijal i mnoštvo raznovrsnog potrošnog materijala i 
didaktičkih sredstava za neposredni odgojno obrazovni rad s djecom. Financiraju se 
i stručna usavršavanja odgojitelja i drugih djelatnika vrtića; obvezni zdravstveno-
sanitarni pregledi djelatnika; zaštitna odjeća i obuća. 
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3. NJEGA  I  SKRB  ZA  TJELESNI  RAST  I  UNAPREĐENJE  

ZDRAVLJA  DJECE 
 
 Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane ostvarivat će 
se sukladno programskoj orijentaciji Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. 
 U programu rada ustanove posebna pozornost posvetit će se zdravstvenoj 
preventivi, skrbi i praćenju rasta i razvoja djece. Svako dijete posjeduje zdravstveni 
karton i na taj način evidentiramo zdravstveno stanje svakog djeteta. Zdravstveni 
karton sadržava potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu 
djeteta prije upisa u vrtić, kopiju iskaznice imunizacije te liječničke potvrde nakon 
izostanka zbog bolesti. 
 Nizom preventivnih mjera radit će se na sprječavanju mogućnosti prijenosa 
infekcija među djecom. 
  

OPĆI CILJ: 
 Osigurati standarde kvalitete u području skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece, 
unaprijediti postupke i aktivnosti koje doprinose zaštiti zdravlja djece, samozaštite i 
ekološke osviještenosti, osigurati provedbu preventivnih mjera radi smanjivanja 
zdravstvenih rizika i osnaživanje zaštitnih čimbenika u svim područjima djelovanja. 
 

SPECIFIČNI CILJEVI: 
− zdravstveni odgoj svih sudionika odgoja i obrazovanja djece o važnosti primjene 
standarda u procesu provedbe njege djeteta, prehrane, boravka na zraku i dnevnog 
odmora; 
− kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja djece, pobola, stanja cijepljenosti; 
− pravovremena provedba postupaka kod pojave akutnih bolesti, povreda i 
postupaka kod kroničnih bolesti; 
− poticanje usvajanja pravilnih prehrambenih navika; 
− proslava dječjih rođendana prema preporukama i smjernicama; 
− osiguranje uvjeta za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama; 
− provođenje odgojno-zdravstvenih i sportskih programa u cilju prevencije 
pretilosti; 
− upućivanje i educiranje djece o mjerama sigurnosti i samozaštite te brige za 
vlastito zdravlje; 
− sustavno praćenje rasta i razvoja djece i stanja uhranjenosti – provedba 
antropometrijskih mjerenja, praćenje epidemioloških zbivanja i poduzimanje protu-
epidemioloških mjera; 
− upoznati ostale djelatnike (tehničko osoblje) o važnosti primjene primarno-
sigurnosno preventivnog programa na redovito održavanje vanjskih površina i 
sigurnost sprava, instalacija i uređaja u svim prostorima vrtića; 
− edukacija kuharica i pomoćnog osoblja o važnosti primjene higijenskih standarda 
HACCP-a u procesu pripreme i raspodjele hrane; 
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− svi radnici su obvezni obavljati redovite zdravstvene preglede (higijensko-
sanitarni pregledi) sukladno važećim propisima; 
− svi djelatnici imaju obvezu posvetiti pozornost odgoju djece u odnosu na čuvanje, 
zaštitu i unapređivanje čovjekova okoliša; 
− pružanje pomoći u razumijevanju biološkog razvoja djeteta, o važnosti redovite i 
uravnotežene prehrane, pravilne njege, o važnosti boravka na zraku i bavljenja 
tjelesnom aktivnošću – promocija zdravlja. 
 

BITNE ZADAĆE: 
U odnosu na dijete: 
− raspoređivanje djeteta u odgojnu skupinu prema dobi, psihofizičkim 
mogućnostima djeteta i organizacijskim mogućnostima vrtića; 
− prikupljanje liječničkih potvrda kod dolaska u vrtić i evidencija važnih 
informacija za daljnje praćenje djetetova rasta i razvoja; 
− dodatno informiranje o djeci s posebnim potrebama, potraživanje dodatne 
dokumentacije i mišljenja stručnjaka; 
− prilagođavanje zadataka u odgojno-obrazovnom radu psihofizičkim 
mogućnostima djeteta; 
− osvješćivanje djece o važnosti brige za vlastito zdravlje i poticanje djece u 
razvijanju navika zdravog načina života; 
− planiranje jelovnika zdrave prehrane, prilagođavanje prehrane specifičnim 
potrebama, poticanje djece na konzumiranje obroka zdrave prehrane; 
− briga o sigurnosti djece; 
− briga za pravilnu izmjenu aktivnosti kroz dan, dnevni odmor djece i boravak na 
zraku; 
− praćenje tjelesnog rasta i razvoja djece antropometrijska mjerenja visine i težine; 
− svakodnevno praćenje i mjerenje temperature, evidentiranje iste u evidencijsku 
listu. 
 
U odnosu na odgojitelje i druge radnike: 
− informiranje odgojitelja i drugih radnika o pravilnim postupcima kod brige za 
zdravlje djece i osiguravanju optimalnih uvjeta za njihov rast i razvoj; 
− informiranje odgojitelja o mjerama i preporukama HZJZ-a vezano uz COVID-19; 
− svakodnevno praćenje i mjerenje temperature, evidentiranje iste u evidencijsku 
listu; 
− organizacija tjelesnih aktivnosti za djecu svakodnevno; 
− edukacija djece o zdravim namirnicama u prehrani i poticanje na konzumaciju; 
− upoznavanje s načinima i postupcima za prevenciju bolesti i očuvanje zdravlja 
djece; 
− pojačani nadzor nad pranjem ruku djece: kod dolaska u vrtić, prije i poslije jela, 
nakon povratka s dvorišta, nakon nužde i prema potrebi; 
− demonstracija pranja ruku i objašnjavanje bez obzira na uzrast djece; 
− osiguravanje zadovoljavajućih higijensko - sanitarnih uvjeta pravilnim 
postupcima i upotrebom dozvoljenih sredstava. 
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U odnosu na roditelje: 
− edukacija i stručna pomoć roditeljima u zaštiti djetetova zdravlja; 
− informiranje roditelja o mjerama i preporukama HZJZ-a vezano uz COVID-19; 
− informiranje roditelja o rasporedu dnevnih aktivnosti u vrtiću, prilagođavanju 
prehrane i specifičnim potrebama vezanim uz pojedinu djecu; 
− edukacija roditelja o važnosti zdrave prehrane i pripreme obroka prilagođenih 
dječjoj dobi - poticanje djece na konzumiranje obroka zdrave prehrane i 
izbjegavanje neprimjerenih namirnica za dječji uzrast; 
− suradnja u kontroli procijepljenosti i donošenju liječničkih potvrda nakon 
izostanka djeteta zbog bolesti. 
 
 Plan obroka kroz 10-satni redoviti program: doručak (8:00 – 8:30h), voćna 
užina (jaslice - 9:30h, vrtić - 10:00h), ručak (jaslice - 11:00h, vrtić - 11:30h), užina 
(14:00 – 14:30h). 
 Djeca će svakodnevno, ovisno o vremenskim uvjetima, između doručka i 
ručka, boraviti na svježem zraku na igralištu ili terasi vrtića, odnosno u šetnji bližom 
okolicom. Svakodnevno će se provoditi jutarnja tjelovježba u sobi ili na zraku. 
Dnevni odmor će se odvijati u dvije jasličke skupine te mlađoj i srednjoj vrtićkoj 
skupini. Djeca u godini pred školu ne spavaju. 
 
 Sanitarno-higijenski uvjeti podrazumijevaju osiguravanje higijene prostora i 
stalni nadzor nad higijenskim uvjetima unutarnjih i vanjskih prostora te 
pravovremeno reagiranje kod uočavanja bilo kakve opasnosti. Sanitarno-higijenski 
uvjeti također utječu na razvoj djece pa ćemo i dalje veliku pažnju posvećivati 
svakodnevnom održavanju čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora, kao i igračaka 
koje djeca koriste. Svakodnevno ćemo dezinficirat dječje stolove, sanitarne čvorove, 
a vodit ćemo računa i o dezinfekciji igračaka - odgojitelji i spremači. Svakodnevno 
ćemo provjetravati prostorije u kojima djeca borave. S djecom ćemo provoditi 
aktivnosti u kojima će spoznati važnost pravilnog pranja i brisanja ruku, održavanja 
osobne higijene te higijene prostora u kojem borave. 
 Tijekom cijele godine vodit ćemo brigu o redovitim sanitarnim pregledima 
djelatnika. Kroz godinu će se provoditi redoviti sanitarno higijenski nadzor objekta 
(dezinfekcija i deratizacija prostora, ispitivanje mikrobiološke ispravnosti hrane, 
vode i pribora - Zavod za javno zdravstvo KKŽ). Svakodnevno ćemo provoditi mjere 
vezane uz ispunjavanje propisanih uvjeta u pripremi hrane (HACCP). 
 

U skladu s Nacionalnim programima uz redovne programe u vrtiću se 
provode Sigurnosno zaštitni i preventivni programi kao dio Godišnjeg plana i 
programa rada prema donesenim protokolima djelovanja u potencijalno rizičnim i 
kriznim situacijama. 
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4. ODGOJNO – OBRAZOVNI  RAD 

 
 U planiranju odgojno-obrazovnog rada cilj nam je: očuvanje tjelesnog i 
mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, 
sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, 
zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima, pridonijeti 
povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života, a osobito 
poticati stvaralačke mogućnosti kao (prema Programskom usmjerenju, 1991): 

✓ znatiželjan, aktivan, stvaralački odnos prema okolini, 
✓ cjeloviti oblici opažanja i imaginacije, 
✓ razvoj govora te osnovnih oblika ljudskog komuniciranja, 
✓ razvoj društvenosti, suosjećajnosti i samokontrole, 
✓ senzibilnost za glazbu, poetsku riječ, različite oblike umjetničkog izražavanja 

i drugo. 
 

 Temeljne vrijednosti Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje utkane su i naš kurikulum, a to su: znanje, identitet, humanizam i 
tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost.  
 
 Također, u skladu s istim dokumentom poštujemo i načela: 

✓ fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, 
✓ partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom, 
✓ osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju te 
✓ otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost za unapređivanje prakse. 

 
 U odgojno-obrazovnom radu polazi se od stvarnih potreba djeteta kao 
cjelovite dinamične osobnosti koja se nalazi u stalnoj interakciji s fizičkim i 
društvenim okruženjem, što čini bitan čimbenik djetetovog vlastita razvoja. 
U provođenju programa posebno će se raditi na razvoju i poticanju plemenitosti, 
ljubavi i emocionalne topline kod djece. Radom će se zadovoljiti potrebe 
uzajamnosti i kvalitetne komunikacije koja se ostvaruje osjetljivošću i aktivnim 
odnosom odraslog spram djeteta. 
 
 Osnovna je uloga vrtića u odgoju predškolskog djeteta da pridonosi 
povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Opći, 
otvoren i fleksibilno postavljen program djetetova odgoja kojim se svakom djetetu, 
u pravilu, moraju osigurati povoljni uvjeti za razvoj i zadovoljavanje: 

✓ osnovnih tjelesnih potreba i čuvanje djetetova života i zdravlja, 
✓ potrebe za sigurnošću, nježnošću i ljubavlju roditelja i odgojitelja, 
✓ potreba za raznolikim poticajima, bogatom i fleksibilno organiziranom 

okolinom, 
✓ potreba za uzajamnom komunikacijom koja pretpostavlja osjetljiv i aktivan 

odnos odraslog spram djeteta. 
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Uz Godišnji plan i program rada utvrđen je i vrtićki Kurikulum kojim je 
izrađen okvirni plan i program rada kroz redovni program, program javnih potreba 
– program predškole, katolički vjerski odgoj djece te kraći program učenja stranog 
jezika i folklorno plesne igraonice. Pri izradi kurikuluma stavljen je naglasak na 
specifičnosti vrtića i sredine u kojoj vrtić djeluje. Središte i polazište rada jesu 
potrebe i interesi naše djece, roditelja i lokalne zajednice. 

 
Svaka odgojna skupina kroz pedagošku godinu planira provesti projekt koji je 

izabran prema interesima djece u toj odgojnoj skupini. Ove pedagoške godine će 
mlađa jaslička skupina „Srčeka“ provoditi projekt „Uradi sam“, starija jaslička 
skupina „Bubamare“ projekt „Prijevozna sredstva“, mlađa vrtićka skupina „Ribice“ 
projekt „Šuma“, „Cvjetići“ će proučavati „Biljni svijet“, a najstarija skupina „Leptirići“ 
će učiti kroz projekt „Promet“. 
 
 Tijekom cijele pedagoške godine će se obilježavati blagdani i proslave, ako 
epidemiološka situacija bude dopuštala organizirati ćemo izlete i posjete na nivou 
pojedine skupine ili pak cijelog objekta zajedno, a makro plan za pedagošku godinu 
nam je sljedeći: 
 
RUJAN 

10.09. – Hrvatski olimpijski dan 
23.09. – Prvi dan jeseni 
29.09. – Dan hrvatske policije 

LISTOPAD 
 01.10. – Međunarodni dan starijih osoba 
 04. – 10.10. – Dječji tjedan 
 04.10. – Međunarodni dan djeteta 
 09.10. - 10.10. – Svjetski poštanski dan - Dan hrvatskih pošta 

12.10. – Dan zahvalnosti za plodove zemlje – Dani kruha 
15.10. – Svjetski dan pješačenja 
15.10. – 15.11. – Mjesec hrvatske knjige 
20.10. – Svjetski dan jabuke; Svjetski dan kuhara 
31.10. – Međunarodni dan štednje 

STUDENI 
 01.11. i 02.11. - Svi sveti i Dušni dan 
 11.11. – Dan Općine Virje – Martinje 
PROSINAC 
 06.12. – Sv. Nikola 
 21.12.  – Prvi dan zime 
 24. i 25.12.– Badnjak, Božić 
SIJEČANJ 
 06.01. – Sveta tri kralja 
 28.01. – Noć muzeja 
VELJAČA 
 11.02. – Svjetski dan bolesnika 
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14.02. – Valentinovo 
OŽUJAK 

01.03. – Maškare  
 02.03. – Pepelnica 

03.03. – Svjetski dan matematike 
19.03. – Očev dan 
20.03. – Prvi dan proljeća 
20.03. – Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade 
21.03. – Svjetski dan lutkarstva 
22.03. – Svjetski dan voda  
27.03. – Svjetski dan kazališta 

TRAVANJ 
 02.04. – Međunarodni dan dječje knjige 

07.04. – Svjetski dan zdravlja 
17.04. – Uskrs 
22.04. – Dan planeta Zemlje 

SVIBANJ 
 04.05. – Svjetski dan vatrogasaca 
 06.05. – Vrtićka virovska prkačijada 
 08.05. – Majčin dan 
 12.05. – Međunarodni dan medicinskih sestara 
 15.05. – Međunarodni dan obitelji 
 20.05. – Svjetski dan pčela 
 - Olimpijski festival dječjih vrtića 
LIPANJ  
 - Završne svečanosti 
 21.06. – Prvi dan ljeta 
 
 
 U planu je i završni izlet srednje i starije odgojne skupine u Križevce uz posjet 
knjižnici ili kazalištu te boravak na seoskom domaćinstvu Rakić u Čabrajima. Važno 
nam je da dijete spozna svoje mogućnosti i ograničenja u jednoj novoj situaciji izvan 
poznatog vrtićkog okruženja, da se navikava slijediti dogovorena pravila ponašanja i 
komunikacije. Izleti, šetnje i posjeti nezamjenjiv su način obogaćivanja dječjeg 
iskustvenog učenja. Po trajanju izleti su poludnevni ili cjelodnevni (s povratkom u 
vrtić do 16 sati).  
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4.1. PROGRAM PREDŠKOLE 
(suglasnost MZO - KLASA: 601-02/17-03/00101, URBROJ: 533-25-17-0004) 
 
 Za djecu školske obveznike koja nisu obuhvaćena redovitim programom 
predškolskog odgoja, u vrtiću će se provoditi program predškole.  
 

 Predškola je priprema djece za polazak u školu. Ona je prostor između 
obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti 
osnovna škola.  
 

Cilj programa jest osigurati okruženje u kojem će dijete 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. Okruženje kao niz 
materijalnih i komunikacijskih čimbenika organizirat će se tako da potiču i 
reguliraju djetetov psihički razvoj te da utječe na formiranje njegove osobnosti i 
njegovih socijalnih stavova i vještina, kao i ključnih kompetencija za cjeloživotno 
učenje. 
 
 Osnovna obilježja programa pripreme djece za polazak u školu su:  

✓ zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba, koliko je to moguće, u 
suradnji s  roditeljskim domom, 

✓ nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti, 
✓ pružanje svakom djetetu prigode za samo ostvarivanje i stjecanje povjerenja 

u sebe, a time i stvaranje pozitivne slike o sebi i o svojim mogućnostima, 
✓ praćenjem razvoja djeteta moguće je uočiti posebne potrebe djeteta i s njima 

usklađivati odgojne postupke. 
 

 Predškola polaznicima omogućuje: raznovrsne razvojne poticaje, povoljno 
ozračje kao neupitan okvir za djelotvoran pozitivni učinak takvih poticaja, 
prepoznavanje i prevencija razvojnih poremećaja. 
 
 Uži zadaci predškole su: osposobljavanje za prihvaćanje obveza u koje će se 
uklopiti i buduće školske obveze, poticanje spontanih ponašanja i izražavanja 
posebnih potreba, otvorenost za prihvaćanje informacija, otvorenost za učenje u 
među akciji s drugima, otvorenost za primanje usmenih i pisanih poruka i 
ovladavanje sredstvima koja posreduju te poruke. 
 
 Program predškole za djecu koja nisu polaznici vrtića u trajanju od 250 sati 
ćemo organizirati u razdoblju od 01. listopada 2020. do 31. svibnja 2021.. Program 
predškole će se provoditi uglavnom 3 puta tjedno po 3 sata, obuhvaćat će 17 djece 
organiziranih u jednu skupinu, a vodit će ga odgojiteljice Martina Petras i Nikolina 
Bezić Makar. Program predškole održavat će se u zasebnoj prostoriji opremljenoj za 
provođenje programa u poslijepodnevnim satima.  
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4.2. PROGRAM  KATOLIČKOG  VJERSKOG  ODGOJA  DJECE 
(suglasnost MZO - KLASA: 601-02/17-03/00242, URBROJ: 533-25-17-0004) 

 
U vrtiću će se i ove pedagoške godine provoditi program koji svojim 

specifičnim sadržajima katoličkog vjerskog odgoja obogaćuje redoviti 10-satni 
program te za koji je ranije dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
Program je namijenjen djeci od 3. godine do polaska u školu čiji roditelji pisanom 
suglasnošću iskazuju potrebu za katoličkim vjerskim odgojem. Ovaj Program će se 
integrirati u redoviti program vrtića i to kao cjelodnevni program u mlađoj, srednjoj 
i starijoj odgojnoj vrtićkoj skupini jer su nam svi roditelji potpisali suglasnost. 
Program je za roditelje besplatan. 

 
Obilježja programa u skladu su s ciljevima Programskog usmjerenja odgoja i 

obrazovanja predškolske djece i s ciljem cjelovitog odgoja predškolskog djeteta, a 
cilj ovog programa je pomoći djetetu otkrivati autentične vrednote Evanđelja (u 
odnosu na sebe, druge ljude, stvoreni svijet i na Boga) te na taj način njegovati 
duhovnu i religioznu dimenziju djeteta. 

 
Program će se provodi situacijski, prateći dječje interese i potrebe. Planirani 

poticaji nude se djetetu prema ritmu liturgijske godine, godišnjih doba i prema 
kršćanskim blagdanima, ističući njihovo autentično, a ne sekularizirano značenje 
(osobito Dani kruha, Svi sveti, Sveti Nikola, Došašće, Božić, Korizma, Uskrs). Pri tom 
sadržaji slijede tematske cjeline kroz godinu predložene u Programu katoličkog 
vjerskog odgoja djece predškolske dobi, Zagreb, 2001.:  

✓ Doček i prihvaćanje djece 
✓ Stvoreni svijet i stvorenja u njemu 
✓ Kraljevstvo Božje 
✓ Božić - radost Isusova dolaska na svijet 
✓ Isusovo djetinjstvo i život 
✓ Otkrivanje tajne života 
✓ U znaku vode i svjetla - ususret Uskrslom Isusu 
✓ Majka 
✓ Moja kršćanska zajednica - Crkva 

 
Za stručno provođenje programa vjerskog odgoja zadužene su osposobljene i 

stručno kompetentne odgojiteljice predškolske djece sa završenim Teološko 
katehetskim doškolovanjem za vjerski odgoj djece predškolske dobi na Katoličko 
bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Nakon završetka doškolovanja odgojiteljice 
primaju i kanonski mandat (missio canonica) za poučavanje katoličkog vjerskog 
odgoja u javnim predškolskim ustanovama od dijecezanskog biskupa, monsinjora 
Josipa Mrzljaka. 

U mlađoj odgojnoj skupini će ga provoditi odgojiteljice u vjeri Željka Gabaj i 
Marina Makar, u srednjoj odgojnoj skupini odgojiteljica u vjeri Tamara Brežnjak, a u 
starijoj odgojnoj skupini odgojiteljica u vjeri Kristina Legradi. 
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4.3. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 
(suglasnost MZO - KLASA: 601-02/17-03/00696, URBROJ: 533-25-18-0004) 
 

Vrtić ima verificiran Program ranog učenja engleskog jezika, odnosno 
dobivenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na isti. 

 
Ovaj kraći program ranog učenja engleskog jezika provoditi će se s  djecom u 

dobi od 4. do 7. godine života. Program će se odvijati u jednoj skupini (13 djece), dva 
puta tjedno po 30 minuta, u poslijepodnevnim satima u prostorima vrtića. Program 
ćemo organizirati u razdoblju od 01. listopada 2021. do 31. svibnja 2022., a provodit 
će ga odgojiteljice Željka Gabaj i Ana Ščapec koje su pri školama stranih jezika 
potvrdile svoje znanje B2 stupnja i dobile suglasnost MZO. 

 
Smatramo da je u današnjem vremenu i okruženju u kojem živimo znanje 

barem jednog stranog jezika neupitno. Prioritet u tom učenju ćemo dati igri 
(spontanoj, didaktičkoj, stvaralačkoj), kao osnovnoj aktivnosti djece, sredstvu i 
metodi rada. Ostale metode, koje su također važne i kojima ćemo se služiti u radu 
su: metoda demonstracije, metoda razgovora, metoda interaktivnog učenja 
(računalo), metoda praktičnih radova. Rad s djecom će u cijelosti biti u skladu s 
djetetovim razvojnim mogućnostima i potrebama. Aktivnosti koje će se provoditi 
trebaju biti zanimljive, metode rada treba neprestano mijenjati zbog duljine dječje 
pažnje kako im ne bi bilo dosadno.  
 
 Opće odrednice programa su sljedeće: 
✓ da se program provodi kao obogaćivanje, a ne kao zamjena za redoviti program; 
✓ da se uvažavaju prava djeteta, njegove razvojne potrebe i mogućnosti 

(optimalna kronološka dob za uključivanje u program započinje s četvrtom 
godinom života); 

✓ da se u neposrednom radu s djecom teži individualizaciji odgojno-obrazovnog 
procesa; 

✓ da se dijete osjeća kao aktivni subjekt, bez opterećenja, prisile i straha; 
✓ da se osiguraju takvi interakcijski odnosi u kojima će dijete stjecati sigurnost, 

samopouzdanje, osjećaj napredovanja i uspjeha, razvijati pozitivnu sliku o sebi 
kao kompetentnoj osobi. 

 
 Mišljenja smo da će se provođenjem ranog učenja engleskog jezika 
pravovremeno i na primjeren način zadovoljavati djetetove razvojne i aktualne 
potrebe, uvažavati individualne sposobnosti, poštivati njegova prava, slijediti 
njegovi interesi i poticati cjeloviti razvoj. 
 
 Roditelji djece koja će biti uključena u Program, dodatno će prema Ugovoru za 
potrebe provođenja ovog  programa, uplaćivati posebnu dogovorenu naknadu. 
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4.4. PROGRAM FOLKLORNO PLESNE IGRAONICE 
(suglasnost MZO - KLASA: 601-02/17-03/00662, URBROJ: 533-25-18-0004) 
 
 Vrtićko okruženje posebno je pogodno za rad na očuvanju tradicije u radu s 
djecom jer je dijete u vrtiću svakodnevno u doticaju sa vrijednostima koje promiču 
očuvanje kvalitete kulturnih dobara, pozitivan stav prema nasljeđu, odgovorno 
ponašanje prema životnoj okolini, ljudima i svemu što nas okružuje. 
Hrvatsko folklorno stvaralaštvo i dječji folklorni izraz prepoznatljiv su dio hrvatskog 
tradicijskog stvaralaštva jer kroz različite oblike folklornog iskaza običaji služe kao 
dokaz nekadašnjeg načina života. 
 

Stoga ćemo i ove pedagoške godine Program folklorno plesne igraonice, za 
koji je dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, integrirati u 
redoviti 10-satni program starije mješovite odgojne skupine. Odgojiteljicama iz 
starije skupine će u provođenju programa pomagati Marina Makar i Ana Ščapec koje 
su stručno kompetentne i educirane iz područja folklora i njegove scenske primjene. 
Program će se provoditi kroz cijelu pedagošku godinu i za roditelje će biti besplatan. 
 
Zadaci programa su: 

✓ čuvanje i njegovanje folklorne baštine, osobito uže okoline u kojoj dijete živi; 
✓ vrtićko okruženje učiniti mjestom za prepoznavanje, istraživanje i njegovanje 

različitih elemenata folklorne baštine; 
✓ utjecati na razvoj likovnog, glazbenog, plesnog stvaralaštva kroz aktivnosti 

bazirane na sadržajima tradicijskog nasljeđa; 
✓ razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina, osobito vezanih uz suradnju s 

drugima i njegovanje osjećaja pripadnosti skupini. 
 

Sadržaji i aktivnosti: 
✓ vježbe za razvoj osjećaja organiziranog postavljanja i kretanja u kolu, paru, 

vrsti; 
✓ vježbe za razvijanje i usklađivanje pokreta pojedinaca sa skupinom spontano 

izvođenje pokreta uz glazbu i stvaranje malih dječjih koreografija; 
✓ upoznavanje s osnovnim zemljopisnim i drugim značajnostima kulturne 

baštine kraja u kojem boravimo; 
✓ slušanje i interpretacija poezije; 
✓ susret s pjesnikom čije pjesme interpretiramo ili nekim drugim iz neposredne 

okoline; 
✓ susreti sa sviračima narodnih instrumenata, tamburaška sekcija OŠ Virje; 
✓ susreti s članovima HPD-a „Ferdo Rusan“ Virje; 
✓ izvođenje igara s pjevanjem prema odabiru odgojitelja, narodnih igara naših 

starih; 
✓ plesanje stiliziranih narodnih plesova iz raznih krajeva Hrvatske; 
✓ izvođenje kraćih dijelova programa za roditelje, druge skupine u vrtiću. 
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5. STRUČNO  USAVRŠAVANJE  ODGOJNIH DJELATNIKA 
 

 Cjeloživotno učenje termin je koji se uvriježio u odgojno-obrazovnoj praksi, a 
označava potrebu i obvezu svakog stručnjaka da stalno unapređuje svoje znanje i 
vještine te da raste na osobnom i profesionalnom planu. Kontinuirano stručno 
usavršavanje omogućuje nam stjecanje suvremenih teorijskih i praktičnih znanja, 
vještina i navika u skladu s kurikulumom vrtića, koji će biti dobra pedagoško – 
psihološka i didaktičko – metodička podloga za kvalitetno, fleksibilno provođenje 
programa u skladu sa individualnim potrebama djece, roditelja i na kontekst vrtića u 
užem i širem okruženju. Cilj je izgraditi i/ili poduprijeti rast znanja, vještina i 
uvjerenja potrebnih za oživotvorenje kurikulumskih vrijednosti, načela i ciljeva. 
Za različite sudionike bit će potrebne različite razine znanja i vještina, no svaki bi 
sudionik trebao dosegnuti svoje granice.  
 Odgojitelji imaju obvezu individualnog stručnog usavršavanja, prateći 
popularnu pedagošku periodiku i časopise, obrađujući stručnu literaturu iz područja 
predškolskog odgoja i razvojne psihologije. Tijekom godine nastojat ćemo 
odgojitelje upućivati na organizirane stručne aktive na nivou županije i one koje 
organizira Agencija za odgoj i obrazovanje (prema katalogu stručnih skupova) te 
Ogranak HPKZ-a Bjelovar.  

Plan rada Odgojiteljskog vijeća 
Na Odgojiteljskim vijećima ćemo se dogovarati oko organizacije rada i svih 

bitnih pitanja iz naše djelatnosti, oko zajedničkih aktivnosti skupina, obilježavanja 
blagdana i važnijih dana kroz godinu, prenositi najbitnije spoznaje sa stručnih 
skupova na kojima su odgojiteljice sudjelovale. Na svakom Odgojiteljskom vijeću 
dužnost svake odgojiteljice je pripremiti kratko izvješće dosadašnjeg rada na 
projektu u svojoj skupini, a istu će predstaviti i roditeljima na roditeljskom sastanku 
te završno izvješće na Odgojiteljskom u travnju/svibnju. 

RB. SADRŽAJ NOSITELJ VRIJEME 
1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana 

i programa rada vrtića i Kurikuluma 
vrtića za pedagošku godinu 2021./2022. 
Usvajanje individualnih programa 
stručnog usavršavanja. 

Ravnateljica Kolovoz/Rujan 
2021. 

2. Izvješće sa stručnih skupova. 
Plan rada za naredno tromjesečje. 

Odgojiteljice, 
ravnateljica,  

Studeni/prosinac 
2021. 

3. Izvješće sa stručnih skupova. 
Plan rada za naredno tromjesečje. 

Odgojiteljice, 
ravnateljica 

Siječanj/veljača 
2022. 

4. Predstavljanje projekata po skupinama. 
Izvješće sa stručnih skupova. 
Ljetna organizacija rada. 
Plan rada za naredno tromjesečje. 

Odgojiteljice, 
ravnateljica 

Travanj /svibanj 
2022. 

5.  Razmatranje i usvajanje Godišnjeg 
izvješća o ostvarivanju plana i programa 
rada za pedagošku 2021./2022. godinu 

Ravnateljica Srpanj/kolovoz 
2022. 
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6. SURADNJA  S  RODITELJIMA 

 
 Osnovne zahtjeve kvalitetne suradnje i partnerstva s obitelji kao primarne 
zajednice djeteta nastojat ćemo razvijati s pozicije djeteta. Njegova potpuna 
dobrobit u tjelesnom, osobnom, socijalnom, emocionalnom i obrazovnom smislu 
mora pronaći jedinstven pristup u dva osnovna sustava u kojima djeca žive i djeluju: 
obitelj i predškolska ustanova. Potrebno je postići kvalitetnu i profesionalnu 
komunikaciju za što je u najvećoj mjeri odgovoran odgojitelj kao profesionalac 
pripremljen za stvaranje uvjeta za dvosmjernu i podržavajuću komunikaciju.  
 Kontinuirano informiranje roditelja vršit će se na različite načine - od 
roditeljskih sastanaka, individualnih konzultacija i informacija, radionica, 
zajedničkih druženja i izleta, brošura, letaka, plakata i sl. 
 Partnerski odnosi uključuju raznovrsne oblike komunikacije i interakcije i 
permanentno informiranje kojima se ostvaruje povjerenje i stvaraju pretpostavke za 
bolje poznavanje ova dva odgojno obrazovna konteksta, a ostvaruju se putem: 
− roditeljskih sastanaka informativnog, edukacijskog i komunikacijskog tipa. 
Planiraju se četiri roditeljska sastanka tijekom pedagoške godine. Tematika će biti 
vezana uz kurikulum vrtića i teme relevantne za djecu i njihove roditelje.  
− individualnih informacija – svaki djetetov uspjeh može inicirati razgovor s jednim 
ili oba roditelja, to je prigoda za odgojitelja da osobno upozna roditelje, njihove 
stavove i mišljenja prema djetetu, da se informira o uvjetima pod kojima se dijete 
razvija u obitelji, kako se potiču aktivnosti djeteta i sl. Roditelji se upoznaju s 
ocjenom odgojitelja o cjelokupnom razvoju djeteta, o postupcima koje i sami trebaju 
koristiti, kako se zadovoljavaju djetetove potrebe tijekom dana, o izuzetnim 
rezultatima i postupcima svoje djece, o točnosti djetetovih iskaza i sl.  
− usputne informacije – jutarnje i popodnevno okupljanje – tijekom kojih se 
razgovara samo o onom što je bitno (spavanju, aktivnostima, ostale potrebe djece, 
posebnim postignućima tijekom dana i sl.) 
− oglasne ploče i web kutak – kutići za roditelje u kojima se nalaze obavijesti o 
sastancima ili događanjima, odluke, članci o razvoju djeteta, zahvale roditeljima, 
dječje reakcije, fotografije, prikazi aktivnosti, dječji radovi, jelovnik i sl. 
− komunikacija putem službene web stranice vrtića kojom će se informirati roditelji 
preko interneta o relevantnim područjima odgojno-obrazovnog procesa: programi, 
kontakti, aktivnosti u vrtiću, upisi djece, novine i sl. 
− neposredno sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu (ako 
epidemiološka situacija dopusti). S jedne strane ta zadaća se odnosi na uključivanje 
roditelja u periodu adaptacije u proces, na način da se postepeno uključuje u igru i s 
drugom djecom, motivira vlastito dijete za bogatijim komunikacijskim situacijama s 
drugom djecom i odraslima te postepeno osamostaljivanje djeteta. Drugi vrlo 
značajni oblik participacije roditelja vezat ćemo uz njihovo direktno sudjelovanje na 
projektima, tematskom planiranju i programiranju na način da preuzmu aktivnu 
ulogu u učenju i poučavanju djece. To se odnosi na njihova profesionalna znanja i 
kompetencije koje mogu prikazati djeci, hobije i sl. 
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7. SURADNJA  S  VANJSKIM  USTANOVAMA 
 

 Suradnju s vanjskim ćemo organizirati radi obogaćivanja i unapređivanja 
kvalitete odgojno-obrazovnog rada, stvaranja različitih prilika za učenje i bogaćenje 
svakodnevnog materijalnog i socijalnog konteksta, proširivanja kurikuluma s 
raznovrsnim sadržajima kulturnog, umjetničkog, zdravstveno-rekreativnog i 
sportskog života. Polazeći od potreba i interesa djece pronalazit ćemo načine za 
proširivanje iskustva, stvaranja situacija za razvijanjem i proširivanjem njihovih 
kompetencija u okviru cjelovitog razvoja. Ti programi omogućuju djeci raznovrsne 
doživljaje, bogate spoznaju i potiču brojne aktivnosti u vrtiću.  
 Ove pedagoške godine naši planirani suradnici su: 
• Općina Virje, načelnik Mirko Perok, pročelnica Kristina Filipović i ostali djelatnici 
Općine Virje; 
• Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Larisa Ott Filipović, voditeljica 
Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje; 
• Agencija za odgoj i obrazovanje, savjetnice za predškolski odgoj; 
• Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
(UFZG), voditeljica projekta MORENEC prof. dr. sc. Dejana Bouillet i koordinatorica 
mag. praesc. educ. Marina Panić; 
• Koprivničko križevačka županija, župan Darko Koren; 
• Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine u 
Koprivničko križevačkoj županiji, viši savjetnik Boris Sabolić; 
• vrtići Koprivničko-križevačke županije i šire; 
• Društvo „Naša djeca“ Virje, predsjednica društva Danijela Večenaj; 
• Narodna knjižnica Virje, ravnateljica Ivanka Ferenčić Martinčić; 
• OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje, ravnateljica Marica Cik Adaković; 
• Varaždinska biskupija, Katehetski ured Varaždinske biskupije; 
• Župni ured Virje – vlč. Marijan Kovačić, samostan časnih sestara dominikanki – s. 
Josipa i s. Otilija; 
• Turistička zajednica područja „Središnja Podravina“, TZ grada Koprivnice, TZ 
Koprivničko-križevačke županije; 
• Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ Koprivnica; 
• mnogobrojna društva i udruge iz Virja i okolice (Glumišna družina Virje, DVD 
Virje, HPD Ferdo Rusan…); 
• Policijska uprava koprivničko križevačka Koprivnica, PP Đurđevac, načelnik PP 
Marijan Slaviček; 
• Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac, ravnateljica Marina Perica; 
• putujuća dječja kazališta - „Mala scena“, „Šareni svijet“, Bjelovarsko kazalište, 
Udruga za promicanje kulture „Malo svjetlo“ 
• Hrvatski olimpijski odbor i Zajednica športskih udruga grada Đurđevca; 
• Teniski klub Đurđevac i viši trener Mario Lončarić; 
• Tvrtka „Friš d.o.o.“; 
• fotografska radnja „Foto Siniša“; 
• razni mediji: Podravski list, Podravski radio, portal www.epodravina.hr; 

http://www.epodravina.hr/
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8. PLAN  I  PROGRAM  RAVNATELJICE 

 Godišnji plan ravnateljice vezan je uz sljedeće zadaće: 
 
Planiranje Ustrojstva rada : 

• predstavljanje i zastupanje vrtića; 
• organizacija rada cjelokupne ustanove – u suradnji s pedagogom i 

odgojiteljicama; 
• ustroj rada odgojiteljica po odgojnim skupinama, ostalih zaposlenika vrtića; 
• izrada godišnjeg zaduženja i praćenje njegovog ostvarivanja; 
• upis i prihvaćanje djece u vrtić te praćenje ispisa iz vrtića; 
• priprema materijala za permanentno stručno obrazovanje odgojiteljica; 
• praćenje rada pedagoga, odgojiteljica i ostalih zaposlenika; 
• priprema Odgojiteljskih vijeća, vođenje i realizacija odluka Odgojiteljskog 

vijeća; 
• priprema Upravnih vijeća, sudjelovanje na sjednicama Upravnog vijeća, 

vođenje dokumentacije na nivou Upravnog vijeća; 
• pripremanje materijala za organe upravljanja, rad na provedbi odluka 

Upravnog vijeća, komisija, briga o davanju točnih i pravovremenih podataka o 
zaposlenicima, ali i za zaposlenike sukladno aktualnim zakonskim 
promjenama; 

• sudjelovanje prema potrebi na sjednicama Općinskog vijeća Općine Virje; 
• izrada Godišnjeg plana i programa – u suradnji sa svim zaposlenicima; 
• izrada Kurikuluma vrtića – u suradnji sa svim zaposlenicima; 
• izrada Godišnjeg izvješća – u suradnji sa svim zaposlenicima; 
• osiguranje djelatnicima stručno usavršavanje prema Katalogu stručnih 

skupova i individualno prema sposobnostima i afinitetu radi povećanja 
kompetencija i napretka struke, praćenje realizacije stručnog usavršavanja; 

• praćenje vođenja pedagoške dokumentacije radi što kvalitetnijeg pristupa 
planiranju; 

• pisanje Ljetopisa vrtića; 
• praćenje izvršavanja Godišnjeg plana i programa; 
• sudjelovanje u izradi Financijskog plana vrtića u suradnji s računovodstvom 

vrtića, praćenje financijskog poslovanja; 
• provođenja mjera antikorupcijskog plana i programa; 
• provođenje sigurnosno - zaštitnih mjera; 
• praćenje provođenja HACCP-a. 

Materijalni uvjeti: 
• praćenje i usklađivanje financijskog poslovanja s kriterijima sufinanciranja 

Općine osnivača; 
• praćenje rada računovodstva, administracije; 
• poduzimanje mjera u slučaju potrebnih radnji u smislu administrativnih 

zabrani vezanih uz uplate roditelja te ostalog, uz suradnju s računovodstvom i 
javnobilježničkim uredima; 



- 22 - 
 

• vođenje brige oko raspisivanja natječaja za radna mjesta, sudjelovanje u 
provođenju i izborima; 

• organizacija i provođenje natječaja za obavljanje poslova vezanim uz 
poboljšanje uvjeta rada, biranje najpovoljnijeg ponuđača, praćenje realizacije 
izvršenog posla; 

• organizacija oko prikupljanja ponuda oko najpovoljnijeg dobavljača roba 
manje vrijednosti, dobavljača namirnica za vrtiće; 

• izrada plana malih investicija i plana kapitalnih ulaganja u suradnji s 
računovođom vrtića; 

• nabava didaktike, opreme za vrtić uz izbor najpovoljnije ponuđača i suradnju 
s odgojiteljima; 

• osiguravanje materijalnih uvjeta za rad vrtića namicanjem sredstava za 
redovito isplaćivanje plaća djelatnika. 

Njega, skrb za tjelesni rast i zdravlje djece: 
• upoznavanje s analizom zdravstvenog stanja novoupisane djece; 
• uključivanje u provođenje mjera HACCP-a; 
• uključivanje u praćenje kvalitete jelovnika i kvalitetne i zdrave hrane 

propisane od Ministarstva zdravstva, uz kuharicu; 
• pravovremeno osiguravanje namirnica, praćenje potreba kuhinje; 
• preventivno djelovanje za očuvanje zdravlja djece i zaposlenika; 
• organizacija suradnje sa primarnom zdravstvenom zaštitom te kontakti sa 

liječnicima djece polaznika radi posebnosti zdravstvenog stanja pojedine 
djece (liječnik djeteta/pedijatar, ortoped, logoped, psiholog, defektolog, 
stomatolog, oftalmolog) u suradnji s odgojiteljicama. 

Odgojno – obrazovni rad: 

• izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića, Kurikuluma vrtića te Godišnjeg 

izvješća o radu vrtića, uz sve zaposlenike radi što kvalitetnijeg uvida u sve 

segmente djelatnosti; 

• vrednovanje postignutih zadaća na nivou vrtića, skupina, odgojiteljica te 
pomoćnog tehničkog osoblja; 

• praćenje dokumentacije odgojitelja; 
• rad na unapređenju struke. 

Stručno usavršavanje djelatnika: 
• izrada planova stručnog usavršavanja; 
• predlaganje i pripremanje zajedničkih tema za Odgojiteljska vijeća, donijeti 

plan individualnog usavršavanja te omogućiti pedagogu i odgojiteljicama 
edukaciju i prezentaciju istog ostalima; 

• nabava nove stručne literature za usavršavanje; 
• uključivanje u stručne skupove prema katalogu Agencije za odgoj i 

obrazovanje; 
• organizacija stručnih skupova prema interesima odgojiteljica i potrebama 

struke; 
• praćenje stručnog usavršavanja odgojiteljica; 
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• sudjelovanje na stručnim skupovima ravnatelja, poticanje odgojiteljica za što 
kvalitetnijim sudjelovanjem na svim stručnim aktivima. 

Suradnja s roditeljima: 

• sudjelovanje oko provođenja pojedinih roditeljskih sastanaka te odabiru 
kvalitetnih tema za roditeljske sastanke; 

• pomoć oko organizacije roditeljskih sastanaka edukativnog tipa, 
komunikacijskog i radioničkog tipa, prema potrebama odgojitelja; 

• provoditi ankete, poticati roditelje na uključivanje u život vrtića, organizaciju 
izleta, posjeta, aktivnosti; 

• individualni razgovori s roditeljima prema potrebama roditelja i odgojitelja; 
• razvijanje empatije rješavanja konfliktnih situacija u razgovorima s 

roditeljima s obzirom na problemske situacije. 
Suradnja s vanjskim ustanovama: 

• Općina Virje, Općinsko vijeće, načelnik Mirko Perok; 
• Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Larisa Ott Filipović, voditeljica Službe za 

rani i predškolski odgoj i obrazovanje; 
• Agencija za odgoj i obrazovanje, savjetnice za predškolski odgoj; 
• Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

(UFZG); 
• Koprivničko križevačka županija, župan Darko Koren; 
• Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine u 

Koprivničko križevačkoj županiji, viši savjetnik Boris Sabolić; 
• vrtići Koprivničko-križevačke županije i šire; 
• ustanove, društva i udruge iz Virja i okolice (Društvo „Naša djeca“ Virje; 

Narodna knjižnica Virje; Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara Virje, 
Glumišna družina Virje, DVD Virje, HPD Ferdo Rusan…); 

• Varaždinska biskupija, Katehetski ured Varaždinske biskupije, Župni ured 
Virje; 

• Turistička zajednica područja „Središnja Podravina“, TZ grada Koprivnice, TZ 
Koprivničko-križevačke županije; 

• Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ Koprivnica; 
• Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije: provođenje mjera 

HACCP-a; sanitarna inspekcija; 
• Pedijatri i liječnici opće prakse, specijalisti prema potrebama djece, djece s 

posebnim potrebama, djece s poremećajima ponašanja; 
• Policijska uprava koprivničko križevačka Koprivnica, PP Đurđevac; 
• Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac; 
• razni mediji: Podravski list, Podravski radio, portal www.epodravina.hr; 
• šira društvena zajednica. 
 
 
 
 

http://www.epodravina.hr/

