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Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne 

novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške 

dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću ( "Narodne novine" broj 83/01) i članka 

50. Statuta  Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve KLASA: 012-03/13-01/01 i KLASA: 012-03/14-

01/01, uz prethodnu raspravu i zaključke Odgojiteljskog vijeća, Upravno vijeće na 31 . 

sjednici  dana  27. rujna 2016.   

donosi 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

DJEČJEG VRTIĆA "PČELICA" MOLVE 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017. 

 

 

Osnovni podaci o Dječjem vrtiću: 

Predškolska ustanova: Dječji vrtić “Pčelica” Molve 

Županija: Koprivničko-križevačka 

Adresa: Trg kralja Tomislava 10/a 

Broj tel. 048/892-115 

E-mail: djecji.vrtic.pcelica1@kc.t-com.hr 

 

 

KLASA: 601-02/16-01/41 

URBROJ: 2137-70-16-1 

Ravnateljica                                                  Predsjednik Upravnog vijeća 

Sanja Škurdija                                                       Ivan Molnar 
 

 

 

 

 

 

Molve, rujan 2016. 
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          VIZIJA VRTIĆA 
     Ljubavlju,znanjem i povjerenjem pripremiti dijete za život. 

     Vrtić u kojem se dijete razvija u zadovoljnu,sretnu,kreativnu,samostalnu i odgovornu osobu. 

     Formula naše vizije glasi:“ Pomozi mi da to učinim sam“. 

 

   

             MISIJA VRTIĆA 
    Pružiti svakom djetetu ljubav,njegu,skrb i zaštitu poštujući njegova prava. 

    Njegovati kulturu i tradiciju djetetova okruženja. 

    Poticati kreativnost,samostalnost,odgovornost,empatiju i senzibilitet. 

    Poticati i razvijati zajedništvo,suradnju i toleranciju. 

    Roditeljima kao prvim odgojiteljima svoje djece pružiti stručnu pomoć i podršku. 

     

 

 

 

1.   USTROJSTVO RADA 
 

Djelatnost Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve provodi program njege,odgoja, obrazovanja, 

zdravstvene  zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene jedne 

godine života do polaska u osnovnu školu koji je reguliran Zakonom o predškolskom odgoju i 

obrazovanju. 

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te 

socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugi potrebama na temelju Državnog pedagoškog standarda 

predškolskog odgoja i naobrazbe. 

U radu s djecom osuvremenjivat ćemo humanistički pristup djetetu razvojno primjerenom 

praksom u skladu s tri osnovna načela: 

 INDIVIDUALIZACIJA 

 SLOBODA IZBORA AKTIVNOSTI 

 PARTNERSTRVO S RODITELJIMA 

Pedagoška godina započinje 01.09.2016. godine, a završava 31.kolovoza 2017. godine. 

Mjesec kolovoz koristimo za kolektivni godišnji odmor na temelju izjava roditelja i odluke 

Osnivača. 

 

 

PROGRAMI KOJI ĆE SE PROVODITI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2016./2017. 

 

 Pedagoška godine 2016./2017. organizirana je na sljedeći način: 

 I. Redovni 10-satni (primarni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene 

zaštite, prehrane i socijalne skrbi utvrđen na temelju prijavljenih potreba roditelja za djecu 

rane i predškolske dobi, 

 II. Program predškole koji  je integriran u redoviti program predškolskog odgoja 

vrtića, provodit će se u starijoj odgojnoj skupini, a provodit će ga odgojiteljice Jasmina 

Kolarić Šešet i Anđelka Kolar 

KLASA: 601-02/14-01/56 URBROJ: 213770-14-1 

III. Program ranog učenja stranog jezika  dva puta tjedno po 1 sat - ukupno 60 sati 

godišnje. Kraćim programom engleskog jezika bit će obuhvaćena djeca starije vrtićke 

skupine, čiji roditelji pokažu interes. Provodit će ga Udruga Šareni svijet s  učiteljicom u 

Osnovnoj školi Molve  Mirjanom  Kelemen. 

Reg.br.Udruge: 01003167 

 



IV. Program vjerskog odgoja u sklopu redovnog programa u  starijoj odgojnoj 

skupini  provodit će Anđelka Kolar, odgojiteljica u vjeri. Programom vjerskog odgoja će biti 

obuhvaćeno 20-tak djece. 

KLASA: 601-02/16-01/1, URBROJ: 2137-70-16-1 

 

Cjelodnevni 10-satni program traje od 6,00-16,00 sati što je i radno vrijeme ustanove. 

Zbog interesa i potreba roditelja organizirano je  poslijepodnevno dežurstvo od 16,00 do 

16,30 sati. 

U sklopu redovnog primarnog programa u Dječjem vrtiću provodimo  Sigurnosno zaštitni i 

preventivni program za unapređenje sigurnosti i zaštite u dječjem vrtiću  

KLASA: 601-02/16-01/6,  URBROJ: 2137-70-16-1. 

 

Mali broj odgojnih skupina unutar Vrtića pruža mogućnost življenja u obliku životne 

zajednice karakteristične za obitelj i pogotovo što se radi o mješovitim odgojnim skupinama. 

U novoj pedagoškoj godini 2016./2017. zajedničkim ćemo snagama unapređivati naš rad kako 

bismo se u najvećoj mjeri približili stvarnim potrebama djece i njihovih roditelja.  

 

U svom radu njegovat ćemo i poticati cjelokupan razvoj djeteta kao društveno socijalnog, 

intelektualno i duhovnog bića. 

Njegovat ćemo koncept humanističkog pristupa procesu odgoja, obrazovanja i poštivati 

Zakon o predškolsko odgoju i naobrazbi. 

 
 

 

 

ORGANIZACIJA CJELOVITOG PROGRAMA 
 

PROGRAM           POČETAK                  ZAVRŠETAK                      UKUPAN  BR.     

                                    PED. GOD.                            PED. GOD.                         RAD. DANA                                                                                                                                          

Redovni 10-         

satni program  01.09.2016.                      31.08.2017.           253 

 

 

BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2016./2017. 

 

08.10. Dan neovisnosti-subota 

01.11. Svi sveti-utorak 

25.12. Božić-nedjelja 

26.12. Sveti Stjepan-ponedjeljak 

01.01. Nova godina-nedjelja 

06.01. Tri kralja-petak 

16.04. Uskrs-nedjelja 

17.04. Uskrsni ponedjeljak 

01.05. Praznik rada-ponedjeljak 

15.06. Tijelovo-četvrtak 

22.06. Dan antifašističke borbe-četvrtak 

25.06. Dan državnosti-nedjelja 

05.08. Dan domovinske zahvalnosti-subota 

15.08. Velika Gospa-utorak 

 

 
 



POPIS SVIH RADNIKA DJEČJEG VRTIĆA 

"PČELICA" MOLVE 
 

IME I PREZIME RADNO MJESTO STRUČNA SPREMA          RADNO VRIJEME 

Sanja Škurdija            Ravnatelj                           VŠS                               Puno-neodređeno 

Mirjana Tomec          Odgojitelj                    VŠS                                                 Puno-neodređeno 

Anđelka Kolar  Odgojitelj  VŠS                                  Puno-neodređeno 

Jasmina Kolarić Šešet  Odgojitelj  VŠS                                  Puno-neodređeno 

Mira Molnar                 Odgojitelj                         VŠS                                                  Puno-neodređeno 

Danijela Kolar    Nastavnik razredne nastave      SSS                                 Puno-neodređeno 

Ana Popec                    Odgojitelj                         VŠS                                               Puno-neodređeno 

Marica Ormanec Kuharica                   SSS                                              Puno-neodređeno 

Marija Žufika  Spremačica             NKV                                  Puno-neodređeno 

Brigita Korman           Odgojitelj                          VŠS                                      Puno-određeno(zamjena) 

 

 

 

Organizacija odgojnih skupina 

 

 Dječji vrtić "Pčelica" Molve će 10-satnim primarnim programom obuhvaćati djecu 

rane i predškolske dobi  raspoređenu u tri odgojne skupine (jaslička skupina, mlađa mješovita 

vrtićka skupina i starija mješovita vrtićka skupina) sa ukupno 47-ero  trenutnih 

polaznika.Troje djece jasličke skupine su na listi čekanja te će biti upisani kada ostvare pravo 

na upis.Troje djece vodi se listi čuvanja mjesta. 

 

___________________________________________________________________________ 

ODGOJNA SKUPINA BR. DJECE         BR. ODGOJITELJA                 UKUPNO 

     

___________________________________________________________________________ 

Jaslička mješovita   

„Cvjetići“                               10                     1 (nast. rn), 1 odg.                              2 

Mlađa mješovita vrtićka 

 „Bubamare“                                  16                                 2                                             2 

Starija mješovita vrtićka  

 „Leptirići“                                     21                                 2                                            2 

___________________________________________________________________________ 

UKUPNO:                                    47                                  6                                            6 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Organizacija radnog vremena 

 

Pedagoška godina počinje 01.09.2016. godine, a završava 31.08.2017. godine. 

Radno vrijeme predškolske ustanove je od 6 do 16 sati radnim danom osim subote. 

Vrtić na radi u dane blagdana i praznika koji se slave na razini Republike Hrvatske. 

Uoči praznika i tijekom srpnja i kolovoza roditelji se anketiraju i na temelju broja prijavljenog 

broja djece organizira se rad. 

Dežurna soba je soba mlađe vrtićke skupine „Bubamare“. 

10-satni primarni program realizirat će radnici prema slijedećem rasporedu: 

 

 

 

 



DOBNA SKUPINA  ODGOJITELJI       RADNO VRIJEME 

            
Jaslička mješovita                     Danijela Kolar - SSS                               I smjena 6,30-13,30 

1 do 3 godine     Mira Molnar   -VŠS                      II smjena 10,30-16,00 

___________________________________________________________________________ 

Mlađa mješovita  Mirjana Tomec - VŠS         I smjena 6,30 – 13,30 

vrtićka              II smjena 10,30-16,00 

(od 3 do polaska 

u školu)               Brigita Korman  -  VŠS                     I smjena 6,30-13,30 

    (zamjena za porodiljni)       II smjena 10,30-16,00 

___________________________________________________________________________ 

Starija mješovita  Jasmina Kolarić Šešet -  VŠS       I smjena 6,30 - 13,30 

vrtićka             II smjena 10,30-16,00 

(od 4 do polaska u  

školu)   

                                                Anđelka Kolar - VŠS                       I smjena 6,30-13,30 

                                                                                                               II smjena 10,30-13,30 

        

 

Radno vrijeme odgojitelja       

           Odgojitelji se tjedno izmjenjuju u smjenama.  

 U dnevnom rasporedu po jedan odgojitelj radi u jutarnjem dežurstvu  od 6,00 do 13,00 

sati, a u poslijepodnevnom  dežurstvu od 11,00 do 16,30 sati. 

Fond sati realizira se fleksibilnom godišnjom raspodjelom. Godišnji fond umanjuje se za dane 

godišnjeg odmora. Višak odrađenih sati realizira se u vidu slobodnih dana tijekom godine ili 

ako postoji mogućnost plaćanja prekovremenih sati. Manjak sati realizira se  dodatnim radom 

za potrebe vrtića (izrada didaktičkih sredstava, sređivanje dokumentacije, dezinficiranje 

igračaka, zamjena za bolovanje) tijekom godine u dogovoru s ravnateljicom. 

 

 

Tjedna struktura radnog vremena za odgojno- 

 obrazovne radnike 

 

  Tjedna obveza odgojitelja je 40 sati i to: 
             - neposredni rad - 27,50 sati 

- pripremanje, planiranje i valorizacija - 7,00 sati 

 - suradnja s roditeljima - 1,00 sati 

 - stručno usavršavanje - 1,00 sati 

 - ostali poslovi (izrada dekoracija, svečanosti i dr.) - 1,00 sati 

             - dnevni odmor -2,50 sati 

 ______________________________________________________ 

 UKUPNO:      40 sati 

 

 

 

GODIŠNJA OBVEZA NEPOSREDNOG RADA I OSTALIH POSLOVA 

 

MJESEC RADNI 

DANI/ 

BLAGDANI 

PAUZA UKUPAN 

FOND SATI 

NEPOSREDNI 

RAD 

OSTALI 

POSLOVI 

Rujan 22/0 11 176 121 44 

Listopad 21/0 10,30 168 115,30 42 



Studeni 21/1 10,30 168 115,30 42 

Prosinac 21/1 10,30 168 115,30 42 

Siječanj 21/1 10,30 168 115,30 42 

Veljača 20/0 10 160 110 40 

Ožujak 23/0 11,30 184 126,30 46 

Travanj 19/1 9,30 152 104,30 38 

Svibanj 22/1 11 176 121 44 

Lipanj 20/2 10 160 110 40 

Srpanj 21/0 10,30 168 115,30 42 

Kolovoz 22/1 11 176 121 44 

UKUPNO 253/8 126,30 2024 1391,30 506 

 

 

 

 

Radno vrijeme ravnatelja je od  7,30 do 14,30 sati,odnosno od 7,00 do 14,00 sati . Ostatak 

satnice do ukupno 40 sati tjedno ostvarit će se u vidu , individualnog, stručnog usavršavanja, 

prisustvovanja na roditeljskim sastancima,radionicama, stručnim predavanjima kao i na 

javnim priredbama i suradnji s vanjskim ustanovama. 

                                                                   

Prema potrebi (za zaposlene roditelje)  i u dogovoru s roditeljima postoji mogućnost 

poslijepodnevnih informacija i suradnje s roditeljima od 15,00 do 16,00 sati. 

 

Razrada tjedne satnice ravnatelja 

 

Redni broj OPIS POSLOVA SATI TJEDNO 

1. ustrojstvo rada 11,5 

2. materijalni uvjeti 6,5 

3. njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djece 2 

4. permanentno usavršavanje 2,5 

5. suradnja s roditeljima 2 

6. suradnja s vanjskim ustanovama 2 

7. odgojno-obrazovni rad  2 

 

8. rad organa upravljanja 1 

9. godišnji plan ravnatelja 1 

10. razvojna djelatnost 1 

11. kraći programi 6 

12. pauza 2,5 

 UKUPNO 40 

 

Radno vrijeme ostalih radnika Dječjeg vrtića 

Tjedna obveza ostalih radnika je 40 sati tjedno. 

Dnevno radno vrijeme kuharice je od 6,30 do 14,30 sati. 

Dnevno radno vrijeme spremačice dvosmjensko  je od 6,00 do 7,00 i od 12,00 do 19,00 sati. 

 

 

 

 

 

 



2.  MATERIJALNI UVJETI I  FINANCIRANJE  VRTIĆA 

 

Financijsko-računovodstvene i pravne  poslove za Dječji vrtić osigurava osnivač. 

 

 

OBOGAĆIVANJE MATERIJALNIH UVJETA 

 

 

       SADRŽAJ               VRIJEME REALIZACIJE       

NOSITELJ 

 

1.) Nabava potrošnog materijala  

    na razini vrtića                                                             tijekom godine                               

    - osigurati potrošni materijal                                     tijekom godine                               vrtić 

      (razne vrste papira, lijepila, 

        tempere, boje od 1l, 

       toneri za fotokopirni aparat i printer i sl.) 

    - osigurati higijenski potrošni materijal 

       i sredstva za čišćenje i dezinfekciju te     

      pranje rublja                                                              tijekom godine                                                                                                                           

    - nabava radnih listova                             rujan                                               vrtić 

    - dopuna stručne literature 

      i slikovnica po skupinama                                       tijekom godine                                vrtić 

                                                                                                                                                   

 

2.) Investicijsko održavanje objekta  

   -   krećenje prostorija dječjeg vrtića ( soba za odgojitelje, 

        jaslice,SDB mlađe i starije grupe, hodnici vrtića) 

   -   nabavka novih stolica za jednu vrtićku skupinu 

   -   bojanje starih željeznih sprava na igralištu  

    

   -   razni popravci i dr.                                               tijekom godine           

                                                                           

   -   bojanje „Pčelice“ na pročelju zgrade 

   -   uređenje okoliša, sadnja prirodne ograde (čempresi) 

   -   sadnja cvijeća (gredica, tegle,cvjetnjaci) 

   -  oprema za kuhinju- sitni inventar 

 

3.) Izvori sredstva 

   -  Proračun Općine Molve i  

   -  participacija  roditelja            tijekom godine           

   -  sredstva  iz  MZOS 

 

Zgradu dječjeg vrtića potrebno je kompletno sanirati zbog prokišnjavanja krovišta. 

Stolarija  na terasi vrtića propada zbog  prokišnjavanja.  

Ulazna vrata su dotrajala, a stolarija po sobama dnevnog boravka djece je rasušena. 

Fasada je izblijedjela i nema toplinske izolacije. 

Prioritetno je prekrivanje dotrajalog krovišta  kako bi se zgrada sačuvala od propadanja. 

 

 

 



 

 

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 

 

       Novoupisana djeca u pedagošku godinu 2016./2017.prije dolaska u vrtić obavila su 

pedijatrijski pregled čime smo preventivno djelovali u smislu očuvanja i zaštite zdravlja djece 

te se upoznali s zdravstvenim stanjem svakog pojedinog djeteta. Kod iniucijalnog  razgovora 

pri upisu djeteta  roditeljima je  napomenuto  da za djecu koja su u bilo kojoj vrsti 

specijalističkog medicinskog tretmana ili imaju bilo kakvu zdravstvenu poteškoću,roditelji su 

dužni o tome obavijestiti odgojitelje i ravnateljicu kako bi se znali ponašati u skladu sa 

situacijom i stanjem djeteta te priložiti svu za to potrebnu dokumentaciju. 

 

U dječjem vrtiću nema djece sa posebnim potrebama niti  djece s poteškoćama u razvoju. 

 

Djeca koja imaju govorne poteškoće  mogu  se obratiti za opservaciju i dogovor oko potrebe 

govornih vježbi kod logopedinje u Osnovnoj školi Molve koja će rado izaći u susret svakom 

djetetu i pomoći u savladavanju otkrivenih teškoća. 

 

Nakon izostanka djeteta iz vrtića zbog bolesti roditelji su dužni obaviti kontrolu kod liječnika 

i donijeti potvrdu da je dijete izliječeno i da može pohađati vrtić. 

Odgojitelji će svakodnevno pobuđivati svijest o važnosti higijene,te će djecu educirati o 

prevenciji širenja bolesti.  

U mlađoj i starijoj vrtićkoj skupini djeca redovito poslije obroka peru zubiće. 

Prostori u kojima borave djeca svakodnevno se provjetravaju i igračke se periodično 

dezinficiraju. 

Djeca svakodnevno borave na svježem zraku,kroz organizirane igre ili šetnje,te ih se 

svakodnevno potiče na zdravu ,redovitu,raznoliku prehranu obogaćenu voćnim obrocima.  

Djeca imaju četiri obroka pravilno raspoređene: 

 doručak 8.00-8.45 sati                                                              

 užina 10.00-10:30 

 ručak 11.30-12:00 

 užina 14.30-15:00 

 U sobi dnevnog boravka kroz cijeli dan djeca imaju mogućnost pijenja vode te se na ovaj 

način potiče djecu na često uzimanje tekućine, a ujedno to je pokazatelj brige o potrebama i 

zdravlju djece. 

Užine se uglavnom sastoje od raznovrsnog voća. 

Ove pedagoške godine uvodimo „Zdrave rođendane“ na način da umjesto grickalica i keksa 

djeca slave  rođendan uz voće. Dozvoljava se nošenje industrijski pripremljenih torta i kolača. 

 

___________________________________________________________________________ 

SADRŽAJ                       REALIZACIJA             NOSITELJ 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE 

- sistematski zdravstveni pregled 

  prije upisa u vrtić        liječnik 

- zdravstveni pregled djeteta nakon  

 dužeg izostanka    tijekom godine            

                                                                                                                  

 

- zdravstveni odgoj djece u svezi                                        odgojitelji 

  sa stjecanjem higijenskih navika       



  i usvajanja zdravog načina življenja 

- zdravstveni odgoj zaposlenih u vrtiću 

  i roditelja 

- provjera dokumentacije o cijepljenju 

  djeteta 

__________________________________________________________________________ 
 

ODRŽAVANJE HIGIJENE I NADZOR NAD 

HIGIJENSKIM STANJEM 

- čistoća ustanove, svakodnevna dezin-                                                                      spremačica 

  fekcija sanitarnog čvora 

- provjetravanje prostorija                                                                                             

odgojitelji 

- odgovarajuće grijanje zimi 

- propisani broj djece u prostoriji 

- redovito pranje i mijenjanje posteljine                                                            spremačica 

- osigurati zdravstveno ispravnu vodu             ravnatelj 

- osigurati odgovarajući namještaj koji               

  ne pogoduje nastanku ozljeda   tijekom godine         ravnatelj          

- osigurati dovoljnu količinu sredstava               

  za opću higijenu djece                 

- provoditi mjere dezinfekcije, derati- 

  zacije i dezinsekcije                                                

- održavanje i čistoća okoliša Dječjeg 

  vrtića    

                                                                                                                                     spremačica    

- sanitarno higijenski nadzor i  

  epidemiološki nadzor                                                                      zavod za javno zdravstvo                                                                                                            

 

 

                                                                                         

PREHRANA DJECE 

- provoditi redovite preglede zaposlenika 

  vrtića 

- nadzor nad namirnicama i predmetima 

  opće uporabe koji se koriste u prehrani 

  djece od strane nadležnih službi        tijekom godine       nadležne službe 

- u dječji vrtić unositi samo industrijski          kuharica 

  pripremljenu i pakiranu hranu                      odgojitelji 

- osigurati redoviti broj obroka (4 obroka)          ravnatelj 

- planiranje jelovnika prema prehrambenom standardu – zdrava prehrana 

   

 

 

BITNE ZADAĆE  U ODNOSU 

NA  DJECU 

- skrb o dnevnom ritmu djeteta 

  (osigurati popodnevni odmor za onu 

   djecu koja imaju potrebu  za snom) 

- osigurati svakodnevni boravak na    tijekom godine  odgojitelji 

  zraku, odlaske u prirodu, izlete,       ravnatelj 

  šetnje 



- osigurati odgojno-zdravstvene 

  programe,šetnje,sanjkanje 

- osamostaljivanje djece kod usvajanja 

  kulturno-higijenskih navika, uzimanja 

  obroka, te korištenja sanitarnog 

  čvora 

- skretanje pozornosti na opasnost od 

  nastanka ozljeda, te drugih situacija 

  koje ugrožavaju vlastito zdravlje i  

  zdravlje drugih, opasnosti od štetnih 

  utjecaja konzumiranja nekih tvari 

  (alkohol, cigarete, droga) 

- antropometrijska mjerenja djece na 

  početku i na kraju godine                                                                             

- voditi evidenciju izostanaka djece 

- posjete liječnika i stomatologa s                                                                                     

ravnatelj 

  ciljem pozitivnog odnosa i povjerenja 

   

 

Nositelji u realizaciji zadaća su svi radnici Dječjeg vrtića“Pčelica“Molve. Sudjelujući u 

provedbi godišnjeg plana i programa rada, Sigurnosno i preventivnog programa s ciljem 

zaštite i očuvanje zdravlja djece i sigurnosti. 

Kako bi kvalitetno i pravovremeno bila realizirana ova zadaća zaposlenici sudjeluju u 

provedbi edukacija o elementima higijensko epidemioloških uvjeta,kontroli vlastitog 

zdravstvenog stanja te razmjeni iskustva struke. 

 

 

 

                                                                              

 

4.  ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

 

 

PLANIRANJE ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA 

 

Cjelokupni odgojno-obrazovni rad provoditi će se sukladno Programskom usmjerenju 

odgoja i obrazovanja predškolske djece, te Koncepciji razvoja predškolskog odgoja. U 

planiranju odgojno-obrazovnog rada voditi će se briga o specifičnosti odgojne skupine te 

psihofizičkim mogućnostima i potrebama djece uvažavajući svoju kulturu, baštinu, običaje. 

Pedagoška dokumentacija voditi će se sukladno Pravilniku o obrascima i sadržajima 

pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (NN broj 83/2001.)  

Redovito će se voditi: 

1.Imenik djece 

2. Program stručnog usavršavanja 

3. Matična knjiga djece 

4. Matična knjiga zaposlenika 

5. Ljetopis dječjeg vrtića 

6. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada 

7. Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada 

8. Kurikulum dječjeg vrtića 

9. Dokumentiranje svih aspekata odgojno-obrazovnog rada 



 

Odgojitelji će svoj rad planirati  tromjesečno i tjedno, te će dnevno planirati aktivnosti, 

sadržaje, materijale i sredstva ponuđena djeci i bilježiti zapažanja o njihovim aktivnostima, 

reakcijama, ponašanju, kako bi svakodnevno pratili u kolikom intenzitetu i na koji način 

potiču razvoj pojedinog djeteta, ali i skupine u cjelini. 

             Ostvarivanje i realizacija ciljeva i zadaća u odgojno-obrazovnom procesu vršit će se 

planski i dogovorno. Odgojitelji će međusobno dogovarati suradnju te će se nadopunjavati u 

svojim planovima po skupinama. U opremanju prostora i dalje ćemo se voditi idejom o 

osiguranju poticajnog okruženja za djecu,gdje ona mogu na pozitivan način zadovoljiti 

vlastitu potrebu za istraživanjem,igrom i druženjem. Kako dječje zanimanje za određenu vrstu 

poticaja pada s vremenom,odgojitelji će nastojati održavati razinu poticajnog materijalnog 

okruženja. Djeci će se kroz različite centre nuditi materijali koji će poticati razvoj njihovog 

kognitivnog,emocionalnog i socijalnog statusa. Kod djece će se i dalje poticati samostalnost u 

donošenju zaključaka,rješavanju problemskih situacija,predlaganju rješenja,predviđanju 

rezultata i posljedica određenih aktivnosti. 

I dalje ćemo raditi na razvoju pozitivnog stava i uspostavljanju različitih oblika komunikacije 

između djece na svim razinama. 

 

Polazišta u planiranju odgojno-obrazovnog rada su: 

- razvojne karakteristike djeteta predškolske dobi 

- razvojni zadaci 

- specifičnosti odgojne skupine 

- sredina u kojoj dijete živi 

- fleksibilna organizacija prostora i vremena 

 

 

 

 

GLOBALNI RAZVOJNI ZADACI 

 

Pri zboru i provođenju aktivnosti s djecom svih uzrasta od jedne godine starosti do 

polaska u školu treba kontinuirano i trajno temeljiti na globalnim zadacima 

 zadovoljiti i poticati potrebu za kretanjem (tjelesni i psihomotorni razvoj) 

 poticati spoznajni razvoj i aktivan stvaralački odnos prema sebi i okolini 

(spoznajni razvoj) 

 podržavati i poticati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti djeteta, 

poticati razvoj govornog,glazbenog i likovnog izražavanja 

 (razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaranja) 

 poticati i podržavati sigurnost i samopouzdanje djeteta,poticati i podržavati 

pozitivnu sliku o sebi,  poticati samostalnost, te  razvoj sposobnosti 

suosjećanja i uživljavanja u stanja drugih osoba(empatija), poticati i podržavati 

osjećaj privrženosti poticati pozitivnog  i radnog  raspoloženja 

 (socio-emocionalan razvoj) 

  

Konkretizacija tema i programa (nazivi djelatnosti : istraživačko - spoznajne 

aktivnosti, životno-praktične i radne aktivnosti, umjetničko promatranje i slušanje,raznovrsne 

igre i društveno zabavne aktivnosti,  raznovrsno izražavanje i stvaranje,specifične aktivnosti s 

kretanjem) navedena je  u tromjesečnim planovima te tjednim i dnevnim planovima s 

poticajima za svaku skupinu posebno. 

 

 

 



Bitni zadaci po skupinama: jaslička, mlađa mješovita i starija mješovita: 

 

 Jaslička skupina:  
 Kreiranjem stimulativnog okruženja potaknuti cjelokupan razvoj djeteta kroz 

senzorne sustave 

Mlađa mješovita skupina: 

Stjecanje iskustva i spoznaja o tradicijskim igračkama i igrama  

 

 Starija mješovita skupina: 
Stjecanje spoznaje o pravima i odgovornostima međugenerecijske podrške i     

suradnje,prenošenjem tradicijskih vrijednosti 

 

S a d r ž a j   r a d a: 

=============== 

 

Jaslička skupina 

 

a) razvijati kognitivne sposobnosti potičući djecu na istraživanje,manipuliranje i 

isprobanje nestruktuiranih materijala u neposrednoj okolini 

b) osmišljavati strategije koje potiču taktilnu percepciju (oblici, veličine, strukture, 

teksture),vizualnu (boje, predmeti, uočavanje sličnosti i razlike), slušnu (zvukovi u 

prirodi, tišina, buka, šum, dinamičnost) percepciju mirisa (hrana, bilje, voće i povrće) i 

okusa (slatko,slano, kiselo) te prostornu percepciju (orijentacija, gore, dolje, iza, na, 

blizu, daleko) 

c) poticati razvoj operativnog mišljenja- stvaranje pojmova, uspoređivanje, 

grupiranjeprema zadanom kriteriju, razvrstavanje, sastavljanje, pridruživanje, 

uparivanje, punjenje i pražnjenje, umetanje i nizanje te prerada iskustva 

d) obogatiti centre aktivnosti materijalom i didaktikom za manipuliranje i istraživanje 

e) (pijesak, voda, kamenje, stiropor, brusni papir, tkanine, vuna, koža, lišće, grančice, 

kukuruz, grah, orasi, kesteni, spužve, riža, tjestenina, različiti izvori svjetlosti i topline, 

taktilne slikovnice) 

f) omogućiti djeci bolju obradu informacija kako bi usvajala nova znanja i vještine-

motoričke, spoznajne, komunikacijske i socioemocionalne        

 

      Mlađa mješovita  vrtićka skupina 

a) upoznati djecu s tradicijskim  igrama te kroz iste njegovati kulturu 

b) organizirati radionice u suradnji s roditeljima, djedovima, bakama 

c) postojeće kutiće obogatiti tradicijskim igračkama-kutić građenja-klasje(kocenje) 

                                                                                -likovni kutić-razne vrpce,papir za 

igru „Primanje paketa“                                           -igre“kartama“ 

                                                                                -obiteljski kutić -izrada krpenih 

lutkica,lutkica od plodina 

                                                                                -prostor za vježbu-„prenošenje oraha 

u žlici,“Gdje se krije?“, Igre elastičnom gumom, bacanje oraha u koš i sl. 

                                                                                         
d) omogućiti djeci priliku za niz različitih interakcija i djelovati na razvoj suradničkih 

odnosa 

e) fotografijama i zapisima dječjih izjava i anegdota sakupljenih tijekom igre i radionica 

pravovremeno informirati roditelje u „Etno kutku“ 

f) poticati djecu na aktivno uključivanje u igru, istraživanje i percipiranje poticaja, te 

osvještavati njihov napredak dokumentiranjem i bilježenjem prihvaćanja tradicije 

 



PROJEKT: „KAK SU SE IGRALI NAŠI STARI“ 

 

 

 

 

   Starija mješovita vrtićka skupina 

a) upoznavanje djece s tradicijskim i kurturološkim značajkama užeg zavičaja 

b) u suradnji s odgojiteljima, roditeljima i drugim čindbenicima osmisliti i opremiti etno-

kutić te i na taj način potaknuti djecu na istraživanje, uspoređivanje i operativno 

mišljenje 

c) omogućiti djeci stjecanje praktičnih kompetancija i znanja o prirodi i održivom 

razvoju u autentičnom okruženju 

d) potaknuti djecu na očuvanje tradicijskih jela i recepata za kolače u suradnji s 

obiteljima i starijimsumještanima 

e) provoditi manje projekte u kojima će djeca razvijati osobni identitet, zavičajni 

identitette ljudske vrijednosti u svrhu cjelokupnog razvoja i uvažavanja različitosti 

f) prikupljanje i prezentacija tradicionalnih recepata 

g) u suradnji s lokalnom sredinom tiskati starinske recepte u svrhu očuvanja ode 

zaborava 

h) osigurati posjete vrtiću i van vrtića u svrhu što boljeg upoznavanja povijesti i prošlosti 

života ljudi užeg zavičaja 

i) prenositi znanje i vještine vezane uz tradiciju, vjeru i običaje vezane uz vjerske 

blagdane u svrhu emotivnog doživljavanja i neiscrpnog stvaralaštva djece 

 

PROJEKT: „OD SJEMENA DO STOLA“ 

 

 

BLAGDANI I PROSLAVE U VRTIĆU 
 

Vođeni izmjenama godišnjih doba,obilježavanjem različitih datuma u kalendaru, 

dječjim rođendanima,imendanima,vjerskim blagdanima,državnim praznicima odgojitelji će 

svakodnevno nastojati sadržajno obogatiti život djece,produbiti njihove osjećaje vezane uz 

domovinu,obitelj i rodni kraj. 

Poticat će se tolerancija među različitostima,usađivati empatija prema slabijima,unosit će se 

raznolikost u svakodnevicu putem tematskih cjelina vezanih uz obilježavanje određenih 

datuma. 

Svi blagdani i proslave imat će osmišljeni metodički put do realizacije svih aktivnosti i 

oblika rada do dana svečanosti kada je za djecu pripremljen zajednički doživljaj sa 

programom i sadržajem. 

 Odgojitelji svake skupine planiraju prema dobi djece program svoje skupine i sadržaj 

ra.da koji će djeci približiti određeni praznik. Odgojitelji će sa djecom svoje skupine 

obilježavati i značajnije datume tijekom pedagoške godine, imajući u vidu razvojne 

mogućnosti. 

 

U našoj ustanovi želimo stvoriti uvjete za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti.  

Želimo doprinositi kvaliteti dječjeg odrastanja,obogaćivati obiteljski život te osigurati uvjete 

koji podupiri cjelokupni razvoj dječje osobnosti. Cilj našeg odgojno obrazovnog rada je da iz 

naše ustanove izlaze djeca spremna za život ,za nove izazove,neograničenih mogućnosti, 

slobodnih ideja,širokog pogleda na svijet,svjesna sebe i svojih potreba. Naš rad bazirat ćemo 

na ostvarivanju dječjih prava i obveza te dječjih specifičnih potreba. 

           U najvećoj mjeri koristit ćemo metodu individualnog pristupa ta tako pojedincu 

stvarati pozitivnu sliku i vjeru u sebe 



 

 

 

 

 

 

PLAN KULTURNIH I DRUŠTVENIH ZBIVANJA TE OBILJEŽAVANJA 

BLAGDANA 

 

 

 

SADRŽAJ      VRIJEME REALIZACIJE  NOSITELJI 

                                                                     09.mjesec 

                                               

-  Svjetski dan kretanja                                                                              sve skupine 

-  Hrvatski olimpijski dan                                                                        

-  23.09.2016 .Prvi dan jeseni                                                                                   sve skupine 

-  Mjesec oralnog zdravlja –posjeta stomatologinje u vrtiću                                                                

- 29.09.2016. Dan policije                                                                                  starija    skupina 

-Međunarodni dan mira                                                                                         starija skupina 

                                                                       10. mjesec 

 

- Međunarodni dan djeteta                                                                                          sve skupine 

- Dječji tjedan –kazališna predstava                                                                                                           

- posjeta OPG-u rad ljudi u jesen                                                                           starija skupina 

- posjeta pekari u Molvama              vrtićke skupine 

- dani kruha i plodova zemlje  

 (sadimo lukovice na gredicu)                                                    sve skupine 

- blagoslov kruha i djece-svećenik 

- Dani voća -nastup u Đurđevcu                                                                            starija skupina 

- Jesenska svečanost-Kestenijada                                       sva  skupine  

                                       i roditelji 

- 31.10.2016. Međunarodni dan            vrtićke skupine 

   štednje  

         

                                                                      11. mjesec 

 

- Dan mrtvih posjeta groblju                                                                                 starija skupina 

- kazališna predstava  

- 18.11.2016. Dan sjećanja na Vukovar                                                                 starija skupina 

- 20.11.2016. Međunarodni dan dječjih prava     

-Mjesec knjige-posjeta školskoj knjižnici,knjižničari u vrtiću     

       

                             

                                                                       12.mjesec 

 

- imendani svetaca Sv Lucija i Sv Barbara-sijemo pšenicu                                       sve skupine                                              

- Advent –zajedno oko adventskog vijenca                                                                                                                                        

- Sveti Nikola-prigodni program         

- Božićni blagdani (radionica 



   za odgojitelje i djecu-humanitarnog karakter                 

                                                 

-posjeta jaslicama u crkvi Uznesenja Marijina                                                       starija i mlađa       

- Prvi dan zime-sanjkanje,izrada snjegović                                                              skupina 

 

             

                                                                     

 

                                                                              

                                                                                     01 mjesec             

                                  

- 06.01.2016. Sveta tri kralja-                                                                                   sve skupine                                                                                                                                                                                                                                                           

-  Roditelj u vrtiću- zanimanje mog tate/mame 

                                                                                

                                                                                   02. mjesec 

- Svjetski dan bolesnika-Majka božja Lurdska 

- 14.02.2016. Valentinovo                            sve skupine 

- maskenbal u vrtiću                       

-organiziranje kazališne predstave u suradnji sa OŠ Molve 

-Roditelj u vrtiću-zajedno se igramo                                                                                                                                     

                                                                                                                                      

                                                                         03.mjesec 

- Međunarodni dan žena 

- Uskrsna radionica s roditeljima-humanitarnog karaktera 

- Sudjelovanje na „Vuzmenoj košarici“ u Koprivnici                                                 odgojitelji 

-  Uskrs u vrtiću-posjeta Isusovom grobu,razmjena pisanica 

- Svjetski dan voda- 

- Svjetski dan šuma- 

- prvi dan proljeća-Vjesnici proljeća  

04. mjesec 

 

- 07.04.2016. Svjetski dan zdravlja-posjeta Domu zdravlja                                 vrtićke skupine                                      

- 22.04.2016. Dan planeta Zemlje-posjeta vrtiću u Đurđevcu,  

  Đurđevački pjesci, utvrda Stari grad 

-posjeta kapelici u Molvama 

___________________________________________________________________________ 

05. mjesec                                                                          

- 10.05. 2016. Majčin dan                                                                                         

- Olimpijski festival dječjih vrtića                      starija skupina 

- cjelodnevni izlet-Zagreb 

                                -Marija Bistrica-zavjetno dječje hodoćašće 

-posjeta OŠ Molve „Kako je lijepo u prvom razredu“                                          predškolci 

-posjeta roditeljskom domu-OPG Seosko domaćinstvo 

-Međunarodni dan obitelji 

-Tjedan Europe 

-Sv. Florijan zaštitinik  vatrogasaca-Mjesec zaštite od požara-posjeta JVP Molve 

 



 

                                                                              06.mjesec 

- Svjetski dan mlijeka-posjeta farmi krava 

- Prvi dan ljeta-„Pozdrav suncu“ 

- Svjetski dan zaštite čovjekova okoliša              sve skupine 

- 25.06. 2016. Dan državnosti                                           

- završna svečanost“Zbogom moj vrtiću“        

           

                                                                          07.mjesec 

 

- čitajmo u prirodi-vrtićko dvorište 

- Upoznajmo našu Galeriju slika u Molvama-susret sa likovnim umjetnikom 

- Dan biciklista-„Moj bicikl“ 

 

                                                                       08.mjesec 

 

- Dani Općine Molve- 

-nastup djece na svečanoj sjednici za Dan općine 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

5.  NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH 

RADNIKA 

 

a)Individualno stručno usavršavanje 

    Stručno usavršavanje  odgojitelja provodit ćemo u suradnji s Agencijom za odgoj i 

obrazovanje, Katehetskim uredom,Udrugom odgojitelja Koprivničko-križevačke županije te 

internim aktivima organiziranim u okolnim vrtićima. 

Kroz pedagošku godinu nastavit ćemo rad na etno tradicijskom uljepšavanju vrtića, 

proučavanju i skupljanju povijesnih zapisa i narodnih usmenih predaja kao izvora narodnih 

običaja našeg podravskog kraja koje ćemo integrirati u naš rad. 

Nastavit ćemo, sukladno  godišnjim dobima i blagdanima uljepšavati prostor vrtića,izrađivati 

nove poticaje kako bi se djeca što ugodnije i kvalitetnije osjećala boraveći u vrtiću. 

Svaki odgojitelj proučavati će i istraživati barem četiri stručne teme iz područja vlastitog 

interesa i potrebe projekta kojeg provodi te neku od prigodnih tema izlagati roditeljima na 

roditeljskim sastancima i voditi dokumentaciju o pročitanoj literaturi kao i obrazac o 

stručnom usavršavanju. 

POPIS TEMA INDIVIDUALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA: 

 JASLIČKA  SKUPINA  

1. Temeljni životni elementi kao izvor djetetove spoznaje 

2. Dokumentacija i refleksija 

3. Obogaćeno okruženje u vrtiću 

4. Emocionalni razvoj djeteta 

5. Osobitosti psihofizičko razvoja djece u drugoj i trećoj godini života 

6. Senzorna integracija 

7. Istraživanje zvukova 

8. Kako oblikovanjem okruženja razvijati suvremeni kurikulum 



 

 

MLAĐA MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA 

1. Agresivnost u dječjem vrtiću 

2. Terapija glazbom u procesu rehabilitacije djece s poteškoćama u razvoju 

3. Stvaranje poticajnog okruženja vrtića-Zajednica koja uči 

4. Igralište dječjeg vrtića- multisenzoričko okruženje za igru,istraživanje i učenje 

5. Zašto je važna slika ili slikovnica? 

6. Pametni pokreti,zašto ne učimo samo glavom 

7. Tko je bila Marija Montessori-Bit Montessori tehnike 

8. Vrtić- velika brižljiva obitelj 

STARIJA MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA 

1. Promicanje zdravog načina življenja upredškolskoj ustanovi 

2. Prenošenje kultura povezivanjem 

3. Kako razvijati samopouzdanje djeteta 

4. Rad na početnom čitanju i pisanju u dječjem vrtiću 

5. Utjecaj glazbe na dječji razvoj 

6. Nenaslino rješavanje sukoba 

7. Razvoj grafomotorike kod djece 

8. Pedagoška vrijednost igre djeteta sa scenskom lutkom 

 

 

 

 

 

b) Skupno stručno usavršavanje (u ustanovi i izvan ustanove) 

 

 Svi odgojitelji dužni su prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi,kao i prema 

pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem 

vrtiću/N.N.br.83./2001./ostvariti Program stručnog usavršavanja. 

Odgojiteljsko vijeće usmjerava odgojno- obrazovnu djelatnost i utječe na primjenu teoretskih 

i stručno pedagoških rješenja u neposrednom pedagoškom radu s djecom. 

 

Ove godine planiramo ostvariti  5  Odgojiteljskih vijeća. 

  

 

 

 

 Plan rada Odgojiteljskog vijeća 

================================================================== 

       SADRŽAJ    NOSITELJ   REALIZACIJA 

================================================================== 

1.Organizacija rada u novoj 

  pedagoškoj godini      ravnatelj   09. mjesec 

2.Prijedlog i utvrđivanje 

 god. plana i programa rada                                           odgojitelji 

3.Donošenje planova individualnog 

  stručnog usavršavanja 

4.Razmatranje ponuda osiguranja djece 

 

                         

1.Realizacija radionica za roditelje 



  (Dani Adventa)                    ravnatelj 

2.Donošenje plana i programa stažiranja 

   za odgojiteljicu                                    odgojitelji              11.mjesec                          

3.Prijedlog proslave  blagdana    

4.Osmišljavanje prigodnog programa  za  

   Sv.Nikolu   

5.Radionica za izradu aplikacija za  

   Dom kulture-pozornicu      

  __________________________________________________________________________ 

 1.Izvještaj sa stručnih skupova za odgojitelje 

 2.Izlaganje teme individualnog usavršavanja                                                          02.mjesec                                

 3.Dogovor za „Vuzmenu košaricu“ u Koprivnici 

    Uskrsu izložbu i  radionicu  u dječjem vrtiću                 ravnatelj 

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                            

 

1.Realizacija cjelodnevnog izleta i                 odgojitelji 

  završne priredbe                       

2.Olimpijada dječjeg vrtića (starija                   ravnatelj                        05.mjesec                                   

  skupina) 

3.Valorizacija odgojno-obrazovnog rada 

  u proteklom razdoblju osvrt na projekte 

4.Plan godišnjih odmora radnica 

5.Izlaganje tema individualnog stručnog usavršavanja 

___________________________________________________________________________ 

1.Godišnje izvješće o radu dječjeg 

    vrtića na kraju pedagoške god.            ravnatelj                        07.mjesec 

2.Analiza satnice na kraju godine            

3.Organizacija rada u 7. i 8. mj. 

 

ODGOJITELJI POČETNICI 

U ovoj pedagoškoj godini planiramo omogućavanje stažiranja odgojteljice, sukladno Odluci  

Upravnog vijeća dječjeg vrtića o Programu prijema pripravnika odgojitelja u dječji vrtić 

„Pčelica“ Molve  u pedagoškoj godini 2016./2017. Za potrebu stažiranja iskazala je jedna 

Prvostupnica  predškolskog odgoja. 

Plan i program stažiranja bit će predložen Odgojiteljskom vijeću. 

 

Stručno usavršavanje izvan ustanove 

Tijekom pedagoške godine 2016./2017. planiramo sudjelovati na svim aktualnim  

stručnim usavršavanjima na području naše i susjednih županija. Također ćemo slijediti 

katalog stručnih aktiva od strane Agencije za odgoj i obrazovanje. 

Trend cjeloživotnog obrazovanja,tj. permanentne edukacije nameće nove,suvremenije 

kriterije te je zasnovan na realnim potrebama koje proizlaze iz sve većih potreba roditelja i 

djece u odnosu na dječji vrtić,kao mjesta u kojem djeca provode gotovo većinu vremena 

tijekom dana. 

 

 

6.  SURADNJA S RODITELJIMA 

  

Roditelji čine važnu kariku u našoj vrtićkoj obitelji stoga ih nastojimo što više uključit u 

odgojno-obrazovni proces. 



Sve odgojne skupine održat će zasebne roditeljske sastanke kako bi roditelje upoznale  s 

planom i programom rada,predložile suradnju u realizaciji istih,održavala stručna predavanja 

prema interesima roditelja,upoznala s dnevnim ritmom u vrtiću i novostima u radu. 

 

Oblici suradnje s roditeljima 

 

1. Individualni razgovor 
 - razgovor - intervju roditelja prije dolaska djece u vrtić 

 - savjetodavni razgovori s roditeljima (problemi) 

 - svakodnevno razmjenjivanje bitnih informacija tijekom dolaska i odlaska  

   djeteta 

 - individulane konzultacije s roditeljima 

             -zajedničko rješavanje problema vezano uz poteškoće djeteta 

             -pronalaženje najpovoljnijeg oblika suradnje ponaosob roditelja 

           

 

 

 

  

2. Roditeljski sastanci 

 

Tijekom pedagoške godine planiramo ostvariti najmanje dva tematska i informativna sastanka 

te dvije radionice. 

Planiramo druženja s roditeljima: Jesenska svečanost-„Kestenijada“ 

                                                      Božićna priredba 

                                                      Uskrsna svečanost-izložba 

                                                      Završna priredba 

Plan roditeljskih sastanaka  

1.Roditeljski sastanak 

Kako pripremiti dijete za polazak u vrtić/jaslice 

Upoznavanje roditelja s organizacijom odgojno-obrazovnog rada i rasporeda aktivnosti 

Tematski roditeljski sastanak-Upoznavanje s planiranim projektom u skupini 

Predstavljanje kraćih programa  vrtića 

Anketa na početku pedagoške godine 

2. Radionica humanitarnog karaktera                                                                 

Izrada  božićnih ukrasa 

Informativni sastanak na nivou ustanove 

3. Uskrsna radionica s roditeljima 

Informativni roditeljski sastanak na nivou ustanove 

4. Roditeljski sastanak 

Tematski roditeljski sastanak-izlaganje stručne teme 

Izvješće o realizaciji plana i programa rada u protekloj pedagoškoj godini 

Izvješće o realizaciji projekata po skupinama 

Kako pripremiti dijete za polazak u školu 

Anketa na kraju pedagoške godine  

 

3. Kutić za roditelje 

- pisani stručni materijali, informacije, preporuke za čitanje, posjete, TV 

   emisije i dr. 

 - jelovnici 

 - animiranje roditelja za suradnju (prikupljanje raznog materijala) 

 - dječji radovi, slike, fotografije i sl. 



 - ideje za aktivnosti s djecom kod kuće - što smo se igrali u vrtiću - igrajte 

   se i vi 

 - obavijesti, upute 

 

 4. Uključivanje roditelja u rad vrtića i realizaciju programa 

- sakupljanje i donošenje neoblikovanog materijala 

 - izrada igračaka i sredstva za igru 

 - pomoć roditelja u organizaciji ili sudjelovanje u posjetima, izletima,  

   svečanostima 

 - uključivanje u rad odgojne skupine 

 - uključivanje roditelja u sponzorstvo i zajednička druženja 

 - radionice za roditelje 

 

 

 

7.  SURADNJA S VANJSKIM  USTANOVAMA 

 

 BITNA ZADAĆA NA UNAPREĐIVANJU SURADNJE S DRUŠTVENOM 

SREDINOM 

 

 Odgojno-obrazovna funkcija vrtića ne može se ostvariti samo kroz program  rada,već 

vrtić mora djelovati kao institucija u okviru šire i uže društvene zajednice i omogućiti djeci da 

steknu znanja i informacije s ciljem ostvarenja planiranih zadaća u skupini i vrtiću. 

Aktivnosti će se realizirati kroz razne posjete,sudjelovanja na javnim priredbama i 

manifestacijama i akcijama,organiziranih po vrtićkim skupinama i posjetama raznim 

ustanovama. 

Suradnjom sa širom društvenom zajednicom učimo djecu postati ravnopravni članovi društva 

sa svojim  pravima i potrebama. Na ovaj način omogućavamo djeci učenje aktivnim 

sudjelovanjem u zajednici.  

 

 

 

USTANOVE   SADRŽAJ  REALIZACIJA NOSITELJI     

 

Općina Molve     Računovodstveni,pravni i financijski poslov - tijekom godine -ravnatelj                 

 

Dom zdravlja                        kontrola zdravlja djece 

Stomatološka ambulanta       kontrola zuba 

Sanitarna služba                    kontrola svih prostora    tijekom godine                     ravnatelj 

 

Dječji vrtići  Razmjena informacija,                ravnatelj 

   stručnih i radnih mat.    tijekom godine            odgojitelji 

 

Osnovna škola            Suradnja sa ravnateljem,učiteljicama 

   i pedagogom     tijekom godine                  ravnatelj 

Župni ured  Suradnja u dane blagdana   tijekom godine                ravnatelj 

                        odgojitelji 

 

Zajednica sportskih Sudjelovanje djece 

udruga grada               na olimpijskom       06. mjesec                 ravnatelj 

Đurđevca   festivalu                    odgojitelji 



  

Agencija za odgoj         Katalog stručnih                                                                              

ravnatelj 

i obrazovanje                 skupova                                        tijekom godine                        

odgojitelji 

 

Vatrogasna postaja                                                              tijekom godine                        

ravnatelj                             

Molve 

 

 

 

 

8. GODIŠNJI PLAN RAVNATELJICE  ZA PEDAGOŠKU GODINU 

                                                    2016. / 2017. 

 

 

Poslovi i radne zadaće: 

1. Ustrojstvo rada 

 2. Uvjeti rada 

 3. Njega, skrb i odgojno - obrazovni rad  

 4. Suradnja s roditeljima i društvenim okruženjem 

 5. Upravno-administrativni poslovi 

 6. Obrazovanje i usavršavanje radnika 

 7. Izvanredni i neplanirani zadaci 

 

 8.1. USTROJSTVO RADA 

 

Organizacijska priprema svih vrtićkih skupina za početak pedagoške godine: 

 - raspoređivanje odgojitelja u odgojne skupine 

 - zaduženja za tehničko osoblje 

- utvrđivanje godišnje strukture radnog vremena za sve radnike, te praćenje njene    

realizacije  

- planiranje sastanaka i vođenje Odgojiteljskog vijeća, te planiranje i pripremanje 

dnevnog reda  sastanaka Upravnog vijeća 

 - organizacija zamjena odsutnih odgojitelja, te ostalog osoblja po potrebi 

- upis i ispis  djece iz jaslica ili vrtića,  raspored po skupinama 

 - organizacija rada u ostalim kraćim programima koji se provode u vrtiću 

- redovito izvješćivanje nadležnih organa o radu ustanove u suglasju sa strukturom 

Godišnjeg plana 

 - izrada Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma vrtića 

 - Izvješće o radu 

 

 8.2. UVJETI RADA  

 

 - snimanje postojeće situacije po osnovi potreba za normalni početak rada 

 - stvaranje poticajnog okruženja,ustroja i organizacije 

 - suradničko učenje 

- opremeljenost skupina potrošnim,neoblikovanim materijalom 

- osigurati sredstva za nabavu najpotrebnije opreme za početak rada vrtića i jaslica, te  

              za redovito investicijsko održavanje objekta 

 - u suradnji s računovodstvom vršiti financijsko planiranje sredstava 



         - aktivirati roditelje u osiguranju pedagoški neoblikovanog materijala i potrošnog    

              materijala kao i poticaj za sudjelovanje u akcijama i projektima 

           - planiranje uređenja okoliša,održavanje objekta 

            - u suradnji s računovodstvom vršiti financijsko planiranje sredstava i raspoređivati 

              njihovo korištenje 

 

 

 8.3. NJEGA, SKRB I ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 - stvaranje pozitivne atmosfere radi poticanja dobrih rezultata u radu,te stvaranja  

               ozračja povjerenja i dobre suradnje sa svim djelatnicima 

- izrada plana praćenja odgojno obrazovne djelatnosti po skupinama u svrhu      

              unapređenja djelatnosti: redovitog vođenja pedagoške dokumentacije, te izvršavanja 

  ostalih obveza, koje proizlaze iz zadaća stručnih djelatnika 

- praćenje zdravstvenog stanja djece i stvaranje uvjeta za što povoljnije zdravstveno   

  stanje 

 - praćenje ostvarenja zadaća ostalih radnika 

- uključivanje u planiranje rada odgojiteljskog kadra, organizacija, te praćenje priredbi  

   i svečanosti, organizacija i sudjelovanje u izletima i ostalim aktivnostima koje se  

   provode u vrtiću 

 - praćenje rada kraćih programa 

 - u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom provoditi edukacije odgojitelja,roditelja i  

               ostalog osoblja koji su uključeni u odgojno-obrazovni proces o prevenciji i  

               sprječavanju ozbiljnih zdravstvenih problema djece i odraslih 

             -organizirati stručna predavanja na temu zdravlja i zdrave prehrane djece predškolske 

              dobi 

           - briga o zdravstvenom stanju djelatnika 

           - stručna pomoć djelatnicima u postupku zaštite njihovih prava 

 

  

8.4. SURADNJA S RODITELJIMA I DRUŠTVENIM OKRUŽENJEM   

 

- suradnja s roditeljima u svezi sa problematikom vezanom uz neposredni rad vrtića, 

rada osoblja, smještaj djece i sl. 

- uključivanje u zajedničke roditeljske sastanke na početku i u tijeku pedagoške godine 

 - individualni razgovori prema potrebi roditelja 

 - suradnja s Ministarstvom prosvjete obrazovanja i sporta,Agencijom za odgoj i  

               obrazovanje 

 - suradnja s Općinskim vijećem Općine Molve 

 - suradnja s Upravnim vijećem Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve 

- suradnja s Uredom državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Službom  

  za društvene djelatnosti  

- suradnja s predškolskim ustanovama, OŠ i ostalim ustanovama i organizacijama na 

području Općine Molve i šire 

 

 8.5. UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI 

 

 - u suradnji s predsjednikom Upravnog vijeća pripremati sjednice 

- aktivno sudjelovati na sjednicama Upravnog vijeća 

- poslovi oko usaglašavanja normativnih akata s važećim zakonskim propisima i 

odrednicama 

- briga oko provođenja odluka Upravnog vijeća, zakonskih odrednica, pravovremeno 

informiranje radnika o materijalnoj i financijskoj problematici ustanove 



 

 

 

 

 

8.6. OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE RADNIKA  

 

- sudjelovanje u izradi programa stručnog usavršavanja radnika 

- izrada vlastitog programa stručnog usavršavanja 

- praćenje i procjenjivanje realizacije programa stručnog usavršavanja 

- usavršavanje radnika tijekom godine 

- sudjelovanje na seminarima i stručnim sastancima u i izvan ustanove 

- uključivanje u rad Udruge ravnatelja. 

 

 

 8.7. IZVANREDNI I NEPLANIRANI ZADATCI  

 

            - individualni razgovori prema potrebi i zahtjevu roditelja ili stručnog osoblja 

 - organizacija rada s djecom u nepredvidivim prilikama 

 - izvanredni sastanci 

 - primanje stranaka 

            -angažman na realizaciji  novih,neplaniranih javnih nastupa 

            -pronalazak rješenja u novonastalim situacijama u korist korisnika usluga 

             ustanove 

            -pravovremeno izvještavanje putem weba o aktivnostima vrtića 

 

9. VREDNOVANJE PROGRAMA 
Dokumentiranje pridonosi kreiranju kulture uključenosti i suradnje svih sudionika 

odgojno -obrazovnog rada u dječjem vrtiću.Na temelju prikupljenih informacija radi se 

nadogradnja, proširivanje i usmjeravanje aktivnosti koje će na najbolji mogući način 

poticati dječji razvoj i utjecati na cjeloviti razvoj djeteta. 

Vrednovanje i dokumentiranje vršit će se i radi procjene postignuća, kompetencija djece, 

oblikovanje kurikuluma, partnerstva s roditeljima i komunikacije sa širo društvenom 

zajednicom. 

Dokumentiranje će se provoditi na različite načine: 

a) Dnevnik rada –valorizacija: dnevna,tjedna,tromjesečna 

b) Dječji likovni radovi i radni listići 

c) Ankete 

d) Fotografiranje 

Odgojiteljima dokumentiranje omogućuje bolje razumijevanje djetetovih potreba i postignuća, 

kvalitete okruženja, učenja , način i smjer intervencija. 

Također doprinosi procjenjivanju aktualnog stanja i razumijevanja djece te modificiranje 

ponuđenih materijala i aktivnosti. 

 

10.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Godišnji plan i program rada temelji se na programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja 

predškolske djece i Glasniku Ministarstva br.718 od 1991.godine te stupa na snagu danom 

donošenja. 

 Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2016./2017. 

razmatralo je i donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve na 31. sjednici 

održanoj 27. rujna 2016. godine. 

 



 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "PČELICA" MOLVE 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/16-01/41 

URBROJ: 2137-70-16-1 

Molve, 27. rujna 2016.                       

 

 Ravnateljica                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća 

 Sanja Škurdija                                                                                       Ivan Molnar 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                          

                                                                           

                  

 

         
 


