
 
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
             GRAD PAZIN 
           Gradonačelnik 
 
KLASA: 601-01/14-01/32 
URBROJ: 2163/01-01-01-14-4 
Pazin, 07. listopad 2014. 
 
          PREDSJEDNIKU  

GRADSKOG VIJEĆA 

P  A  Z  I  N 
 
Predmet: Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića 
   „Olga Ban“  za pedagošku godinu 2014./2015. (Skraćena verzija), 
             - dostavlja se.  

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 

novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 
23/14.) Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za 
pedagošku godinu 2014./2015.(Skraćena verzija) upućujem Gradskom vijeću na daljnje postupanje. 

 
Na sjednici Gradskog vijeća Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg 

vrtića „Olga Ban“ za pedagošku godinu 2014./2015. obrazlagat će i eventualna dodatna objašnjenja 
davati Vesna Rusijan Ljuština, prof., ravnateljica, a prema potrebi pročelnica Upravnog odjela za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Nevija Srdoč.  
 
 
            Gradonačelnik 
            Grada   Pazina 
                     Renato Krulčić,v.r. 
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GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG  
RADA DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ 2014/2015.  

(Skraćena verzija) 
 
1. UVOD 
 Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik 
Grad Pazin. Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Pazinu i područne vrtiće (PV): u Gračišću, 
Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv.Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se 
provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 6 (6,5) 

 satni programi predškolskog odgoja i obrazovanja. Cjelodnevni redoviti program provodi se u Matičnom vrtiću 
u Pazinu i u svim Područnim vrtićima u: Gračišću, Karojbi (od ove godine),Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim 
Novakima, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. Poludnevni program provodi se  u PV u Karojbi, PV Sv. Petar u Šumi i 
PV Tinjan. Cjelodnevni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se i za dvije skupine djece u 
drugoj i trećoj  godini života (jaslice) i to u objektu Matičnog vrtića u Pazinu, ul. Prolaz Otokara Keršovanija, 
koji je ujedno najveći objekt naše ustanove. 

 U MV u Pazinu nalaze se dva objekta: - u ulici Prolaz Otokara Keršovanija br.1. – tzv. “gornji” vrtić: 
prizemnica namjenski građena 1972.god. i nadograđena 2001.god. gdje se nalazi ukupno 10 soba za dnevni 
boravak djece, polivalentna dvorana, glavna kuhinja, niz popratnih prostorija i uprava Vrtića; - u ulici Družbe 
Sv. Ćirila i Metoda br.1. – tzv. “donji” vrtić: dvokatnica, nenamjenski građena (pred 110 godina) gdje se nalazi 3 
sobe za dnevni boravak djece, s pripadajućim spavaonicama na svakoj etaži, pomoćna kuhinja, dvorana za 
tjelesni odgoj te niz manjih prostorija (arhiva, peglaona, kotlovnica, podrum…).  

Uz oba objekta Matičnog vrtića nalaze se prostrana i dobro uređena dvorišta. 

PV  Općine Cerovlje nalazi se u prostoru nekadašnje osnovne škole u Pazinskim Novakima kojeg je 
Općina Cerovlje adaptirala, opremila i krajem pedagoške godine 2000./2001. dala na uporabu Vrtiću, tj. jednoj 
odgojnoj skupini djece, mješovitog uzrasta. Prošle pedagoške godine saniran je krov i dograđeno je oko 100m2 
unutarnjeg prostora  vrtića. Ove godine taj je vrtić rekonstruiran i nadograđen čime se poboljšala kvaliteta 
dnevnog boravka djece i priprema obroka u suvremeno opremljenoj kuhinji. Postavljen je i sustav centralnog 
grijanja, uređena je praonica rublja u podrumskom prostoru, preuređeno je igralište i okoliš, čime su osigurani 
uvjeti prema propisanom novom pedagoškom standardu. Investitor - Općina Cerovlje, u suradnji s 
Ministarstvom regionalnog razvoja, u taj je projekt uložio 1,5 milijuna kuna. U zgradi osnovne škole u Gračišću 
nalazi se jedna skupina djece u cjelodnevnom predškolskom programu, odnosno PV Gračišće. Ovdje imamo na 
raspolaganju sobu dnevnog boravka veličine oko 50 m2, predsoblje i sanitarne prostorije, a dio blagavaonice 
područne osnovne škole od 2009. godine prenamijenjen je za potrebe vrtića. Time je prostor vrtića povećan za 
oko 7 m2. Također, u dijelu dana kada učenici u njoj ne borave, koristimo učionicu do vrtića, u kojoj 
organiziramo dječji dnevni odmor. U ovom se vrtiću  koristimo uslugama školske kuhinje. Dvorište je 
opskrbljeno dječjim spravama i pješčanikom, a u neposrednoj blizini nalazi se i školsko malonogometno 
igralište, kojeg također koristimo. U dogovoru s Općinom  omogućeno nam je povremeno korištenje  prostora 
tzv. «Katinine kuće» u neposrednoj blizini, za dio planiranih aktivnosti ( tjelesne aktivnosti, priredbe za roditelje 
i drugu djecu…).  PV Karojba ove pedagoške godine započinje s radom u potpuno novim uvjetima. Sagrađen je 
novi vrtić, u kojem će se na visokoj razini kvalitete, sukladno novom pedagoškom standardu, provoditi 
poludnevni i cjelodnevni rani i predškolski odgoj sa 40 djece. Površina objekta je 340 m2, a uređen je i okoliš s 
dječjim igralištem. U tu je investiciju uloženo oko 3 milijuna kuna ( građevni radovi + oprema). U PV u 
Lupoglavu, koji se nalazi u sklopu osnovne škole (s posebnim ulazom), djeca koriste oko 60 m2 unutarnjeg 
prizemnog prostora i oko 60 m2 na katu. Taj se vrtić 2008. god. nadogradilo, izvršila se adaptacija prizemlja, 
uređena je te je počela s radom vlastita kuhinja, uređeno je i potkrovlje s dvije sobe i sanitarijama. Izvršena je i 
rekonstrukcija centralnog grijanja, električnih instalacija, te je uređen ulaz u vrtić čime su osigurani dobri uvjeti 
za provođenje cjelodnevnog programa. Uz ovaj vrtić (i školu)  također je uređeno dvorište. U PV u Motovunu 
cjelodnevni program provodi se u nenamjenski građenoj dvokatnici (u nizu zgrada starogradske jezgre) u kojoj 
djeca koriste oko 80 m2 unutarnjeg prostora  (soba dnevnog boravka, blagavaonica, spavaonica, kuhinja…) i oko 
200 m2 zadovoljavajuće uređenog dvorišta.  PV u  Sv.Petru u Šumi od 10.rujna 2007. radi u novouređenom, 
namjenski građenom prostoru u suterenu sportske dvorane osnovne škole, površine 350 m2, u kojem se nalaze 
dvije sobe za dnevni boravak djece s pripadajućim sanitarijama, polivalentna dvorana, kuhinja, soba za sastanke, 
spremišta, praonica i hodnici. Uz vrtić je uređeno dvorište, koje je dijelom posuto krupnim pijeskom, a dijelom 
zasađeno travom, te su postavljene sprave za igru. PV Tinjan koji se nalazi u sklopu tamošnje osnovne škole 
obnovljen je 2006. godine, na način da se dvije sobe dnevnog boravka s pripadajućim sanitarnim čvorom i 
garderobom, ukupne površine od oko 100m2,  koriste za jednu skupinu djece mješovitog uzrasta. Ostvarena je 
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suradnja s osnovnom školom u vezi pripreme toplog obroka, čime su stvoreni uvjeti potrebni za provođenje 
cjelodnevnog programa i u tom vrtiću. Djeca polaznici vrtića u Tinjanu  koriste dvorište, sportsku dvoranu i 
sportske terene u sklopu osnovne škole te prostor CMOK-a u blizini vrtića. I ove pedagoške godine, drugu 
godinu za redom, zbog izrazito velikog interesa za upisom u taj područni vrtić, za jednu skupinu djece 
organizirali smo poludnevni program ( od 7,30 do 13,30 sati) u prostorijama CMOK-a. U prostoriji u prizemlju 
veličine oko 40m2  koja ima pripadajuće sanitarije i koja je pored multifunkcionalne dvorane od oko 100m2, 
provodit će se s 15 djece uzrasta od 4 do 6 (7) godina poludnevni program predškolskog odgoja i obrazovanja.  

U MV u Pazinu djeca su raspoređena u 13 odgojnih skupina. MV u Pazinu polaze djeca s područja Grada 
Pazina, te iznimno i djeca iz okolnih Općina - ove ped. godine iz Gračišća (5 djece), iz općine Tinjan (3 djece), 
iz Općina Cerovlje (2 djece), iz Sv. Petra u Šumi (2 djece), te po jedno dijete iz Općina Pićan, Kastav i Kršan. 
Područne vrtiće polaze uglavnom djeca iz Općina kojima vrtići pripadaju, te iznimno djeca iz susjednih 
Općina/Gradova. (Podatke o rasporedu djece po vrtićima i Općinama/Gradovima vidjeti u Tablici br.2). 

Djelatnost vrtića financira se uglavnom iz tri izvora: 

- iz uplata roditelja: za materijalne troškove vrtića, troškove tekućeg održavanja te dio troškova investicijskog 
održavanja, 

- iz proračunskih sredstava Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojbe, Lupoglava, Motovuna, 
Sv.Petra u Šumi i Tinjana, te drugih općina i gradova odakle djeca-polaznici Vrtića dolaze (sve sukladno 
Sporazumu o financiranju djelatnosti Vrtića): za plaće i druga primanja djelatnika vrtića, troškove investicijskog 
održavanja i nabavku opreme.   

- iz proračuna Republike Hrvatske: za program Predškole i za djecu s teškoćama u razvoju.   

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin je jedina ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada 
Pazina i  Općina Pazinštine. 

II   USTROJSTVO RADA 
U pedagoškoj 2014./2015.godini Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin polazi ukupno 491 dijete raspoređeno u 22 
odgojne skupine (stanje 12. rujna 2014.). Iako su prema važećim pedagoškim standardima sve naše odgojne 
skupine pune, ukoliko dođe do ispisa pojedine djece tijekom godine na njihovo mjesto upisivat će se 
naknadno prijavljena djeca.  

Cjelodnevnim 9(10)-satnim programom obuhvaćeno je 455 djece, a poludnevnim 6-satnim programom  36 
djece (stanje: 12. rujna 2014.) 

Broj i raspored djece po vrtićima, trajanju redovitog odgojno-obrazovnog programa i po skupinama vidljiv je 
iz Tablice br.1.: 

Tablica br.1. : Broj i raspored djece (stanje: 12. rujan 2014.) 

9(10)satni program 6,5 satni program V R T I Ć 
Br.djece Br.skupina Br.djece Br.skupina 

MV PAZIN 
- Družba Sv.Ćirila i Metoda 
-ProlazO.Keršovanija(vrtić i jasl.)  

 
 68 
214* 

 
3 
10 

  

PV MOTOVUN 25 1   
PV PAZINSKI NOVAKI 31* 1   
PV KAROJBA 24 1 16* 1 
PV LUPOGLAV 23 1   
PV SV.PETAR U ŠUMI         24* 1 4  
PV GRAČIŠĆE 22*          1   
PV TINJAN 24 1 16 1 
UKUPNO 455 20 36 2 
SVEUKUPNO 491 dijete / 22 skupine 

* napomena: u ovim objektima su upisana i djeca s teškoćama u razvoju 
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 U odnosu na prethodnu pedagošku godinu ukupni broj djece u ustanovi je povećan za 15 djece, a s 
obzirom da će 20-ero prijavljene djece krenuti u vrtić nakon 1.10.2014., odnosno nakon 1.1.2015., ukupan 
broj djece u ustanovi biti će za čak 35 više nego lani. 29 djece više nego lani polazi cjelodnevni program, s 
obzirom da smo krenuli s provođenjem cjelodnevnog programa i u PV u Karojbi. Broj djece u poludnevnom 
programu je jednak kao i lani, no raspoređen na tri područna vrtića: u Karojbi, Tinjanu i Sv. Petru u Šumi.  

Broj djece u Matičnom vrtiću u Pazinu je ukupno 282, što je za 3 djece više nego u prethodnoj pedagoškoj 
godini. Do prosinca 2014. još će 6-ero djece krenuti u vrtić, tako da će broj djece u MV Pazin narasti na 288. 

U odnosu na prošlu pedagošku godinu smanjen je broj djece u PV u Lupoglavu te u PV u Sv. Petru u Šumi, a 
povećan broj u PV u Pazinskim Novakima, PV u Motovunu i PV u Karojbi. 

 U MV u Pazinu od ukupno 282 djece,  njih 269 je s područja Grada Pazina, 5 s područja Općine 
Gračišće, 3 iz Općine Tinjan, 2 iz Općine Cerovlje te po jedno s područja Općina Pićan i Kršan te Grada 
Kastva. 

Navedeni podaci kao i raspored djece iz pojedinih Općina (Gradova) po vrtićima vidljiv je iz Tablice br 2: 

Tablica br.2.: Broj i raspored djece po Vrtićima, Općinama i Gradovima 

Vrtić 

Grad/Općine 

MV 
Pazin 

PV 
Tinjan 

PV 
Karojba 

PV 
Lupogl
av 

PV 
Motovun 

PV 
Sv.Petar 

PV 
Gračišće 

PV 

Novaki 

Grad Pazin 269    1 1   

O. Sv.Petar      27   

O.Gračišće 5      22  

O. Cerovlje 2   1    30 

O.Karojba   16+24      

O.Tinjan 3 16+24       

O.Motovun     24    

O.Lupoglav    19          1 

Grad Buzet    3     

O. Kršan 1        

O.Pićan 1        

Grad Kastav 1        

UKUPNO 282 40 40 23 25 28* 22* 31* 

Kreću 1.10. ili 
kasnije 

6 - - 3 8 - 1 2 

SVEUKUPN
O 

491 (511 s djecom koja kreću kasnije) 

* napomena: u ovim skupinama upisana su djeca s teškoćama u razvoju 

U 13 odgojnih skupina matičnog vrtića u Pazinu raspoređeno je ukupno 282 djece i to tako da u ovoj pedagoškoj 
godini imamo dvije skupine 1 i 2-godišnjaka (jaslička skupina) i jedanaest skupina 3, 4, 5 i 6-godišnjaka 
(mješovita vrtićka skupina). Broj i raspored djece tijekom pedagoške godine će se mijenjati, zbog mogućih ispisa 
i /ili naknadnih upisa nove djece, sve ovisno o interesima roditelja i mogućnostima ustanove, usklađenim s 
propisanim pedagoškim standardima i osiguranim materijalnim uvjetima. 
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Podaci o broju i rasporedu djelatnika vrtića 

U pedagoškoj 2014./2015. godini  na realizaciji programa rada sudjelovat će 77 djelatnika i to: 

A – stručni djelatnici: 44 odgajateljice na puno radno vrijeme, medicinska sestra, psihologinja, socijalna 
pedagoginja i pedagoginja (do 25.10.); 

B – upravno-računovodstveni djelatnici:    tajnica, dvije računovodstvene djelatnice, 

C – tehničko osoblje: domar-ložač, domar-ekonom, 26 kuharica i spremačica na puno ili na manje od punog 
radnog vremena 

D – ravnateljica. 

Struktura radnog vremena odgajatelja 

Broj radnih dana u ped. god. 2014./2015. 250 

Broj dana god.odmora (raspon) 23-31 

Broj dana za obračun sati rada odgajatelja (raspon) 219-227 

Broj dana za obračun sati rada odgajatelja do 30.6. 207 ( x 8 h = 1656 h) 

Broj tjedana za obračun sati rada odgajatelja (do  30. lipnja) 43 

Broj sati rada dnevno 8 

Broj sati rada tjedno 40 

Dnevni raspored rada odgajatelja:   
6 sati – neposrednog boravka u Vrtiću ( 5,5 sata neposrednog 
rada s djecom + 0,5 sata dnevnog odmora)  

1,5 sati - dnevne pripreme za rad i dnevna zapažanja ( koji se 
djelomično provode u Vrtiću, a djelomično izvan njega, 
prema procjeni odgajatelja )   

0,5 sati -  ostali poslovi ( također se provode djelomično u 
Vrtiću, a djelomično na drugim mjestima, također prema 
procjeni odgajatelja, a u dogovoru s ravnateljicom )  
Godišnji raspored rada odgajatelja do 30. lipnja:  

1.   Neposredni rad (sa stankom) 6 h   x 207 dana =  1 242    sati 

2.   Dnevna priprema 1,5 h  x 207 dana    =     310,5   “ 

3.   Ostali poslovi 0,5 h  x 207 dana   =     103,5   “ 
                                                                                                    
ukupno:  1 656    sati  

Raspored ostalih poslova:  

3.1. tjedno,mjesečno i godišnje planiranje i valorizacija rada 
(43x30 min + 3x 3 sata +1x1,5 sat+ 1x6 sati) 38 sati 

3.2. stručno usavršavanje (odgajateljska vijeća 6x1,5, radne 
grupe 5x2, seminari, edukacije, radionice, predavanja 1x5) 24 sata 
3.3. suradnja s roditeljima       25,5 sati 
3.4. uređenje prostora na početku i kraju ped. godine 16 sati 

Ukupno 103,5 sati 
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Godišnji odmor odgajateljice koriste u pravilu tijekom ljetnih mjeseci (srpnja i kolovoza). Obveza rada za 
odgajateljice tijekom srpnja i kolovoza ovisit će o broju dana godišnjeg odmora i varira od 11 do 19 radnih dana 
(88 do 152 sata rada). Dio obveze odgajateljice će ostvariti u neposrednom radu s djecom tijekom srpnja i 
kolovoza, dok će dio obveze ostvariti kroz ostale poslove tijekom pedagoške godine koje će unaprijed dogovoriti 
s ravnateljicom. Odgajateljice će zaduženje za taj dio obveze same specificirati unutar dogovorenih okvira  i to 
najkasnije do 15.10. te o tome izvijestiti stručnu službu Vrtića. Odgajateljice će u 9 (10)-satnom programu raditi 
u dvije smjene na način da u prosjeku rade 6 sati dnevno: a) prva  od 6.30/7:00/7:30 do 12:30/13:00/13,30 sati; 
b) druga -  od 9:30/10:00/10.30 do 15.30 sati. Rad u smjenama će se izmjenjivati dan za danom. 

U slučaju potrebe da se rad matičnog vrtića za manji broj djece (10 i više) produži do 16,30 sati, odgajateljice će, 
jedna po objektu, raditi od 10,30/11,00 do 16,30 sati, te će se izmjenjivati dnevno, na način da svaka skupina 
dežura po dva tjedna za redom.  

Po završetku perioda adaptacije djece (tijekom rujna), rad odgajatelja u vremenu od  6.30 do 7.00 odnosno 7,30 
sati u matičnom vrtiću organizirat će se na način da će sa djecom iz po tri skupine raditi  po jedna odnosno dvije 
odgojiteljice. U 7,30 u svaku odgojnu skupinu dolazi po jedna odgajateljica matične skupine. U situacijama kada 
odgojno-obrazovni proces zahtijeva prisustvo oba odgajatelja u skupini i mimo dnevnog rasporeda smjenskog 
rada odgajatelja, odgajatelji mogu, u dogovoru s ravnateljicom, produljiti ili skratiti svoj dnevni neposredni rad s 
djecom. U situacijama kad je jedna od odgojiteljica u skupini odsutna (zbog bolesti, edukacije i sl.) njena 
kolegica u skupini radit će, u pravilu, 7,30 sati dnevno, ne dulje od pet radnih dana. U vrijeme školskih praznika 
i u periodu kada se, zbog bolesti, smanji broj djece prisutne u vrtiću, odgajatelji će, ovisno o situaciji, koristiti 
slobodne dane, raditi u smjenama bez preklapanja radnog vremena ili koristiti to vrijeme za individualni rad s 
djecom koja imaju određene posebne potrebe. U PV u Sv. Petru u Šumi i Pazinskim Novakima neposredni rad 
odgajateljica s djecom raspoređivat će se na način da jedna odgajateljica dolazi u 6,30 sati  i radi do 12,30, druga 
dolazi u 8,30 (9:00) sati i radi do 14,30 (15,00) sati, dok će treća odgajateljica raditi od 9,30 do 15,30 sati. U toku 
godine se, u slučaju potrebe, može mijenjati dnevno trajanje smjena, ali na način da mjesečni prosjek za svaku 
odgajateljicu iznosi i dalje 6 sati. U poludnevnim programima u PV u Karojbi i Tinjanu odgajateljice rade od 
7,00 (7,30) do 13,00 (13,30). 

Radno vrijeme vrtića 

Matični vrtić u Pazinu, kao i svi područni vrtići (PV u Motovunu, Gračišću, Lupoglavu, Sv. Petru u Šumi, 
Tinjanu i Karojbi ) započinju s radom 1. rujna 2014. god. osim PV u Pazinskim Novakima  gdje vrtić započinje 
s radom 8. rujna (zbog radova na dogradnji i rekonstrukciji vrtića). U vrijeme Božićnih i Novogodišnjih praznika 
te za vrijeme zimskog i proljetnog odmora učenika rad u matičnom vrtiću organizirat će se sa smanjenim brojem 
odgajatelja, ovisno o trenutnim potrebama. Donji vrtić biti će zatvoren u periodu od 29.12.2014. do 11.1.2015., a 
područni vrtići biti će zatvoreni sljedeće dane: 2.1.2015., 5.1.2015., 5.6.2015. i 26.6.2015. Za svu djecu u tim 
periodima odnosno danima biti će organizirano dežurstvo u gornjoj zgradi matičnog vrtića u Pazinu. Vrtić će 
raditi pet dana u tjednu, od ponedjeljka do petka. Svi vrtići u kojima se provodi cjelodnevni program započinju s 
radom u 6,30 sati i završavaju u 15,30 sati, osim u Pazinu gdje program, za manji broj prijavljene djece, traje do 
16,30 sati. Poludnevni program u PV u Karojbi  je od 7,00 do 13,00, a u PV u Tinjanu od 7,30 do 13,30. 
Pedagoška godina 2014./2015. traje od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2015. god. Program predškolskog odgoja  
i naobrazbe za svu upisanu djecu u matičnom i područnim vrtićima traje do 30. lipnja 2015. god. Rad tijekom 
srpnja i kolovoza 2015.god. organizirat će se za manji broj djece samo u MV u Pazinu (oko 90, ovisno o 
prijavama), za svu prijavljenu djecu iz matičnog i područnih vrtića. 

III. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 Materijalni uvjeti rada u našoj ustanovi ovise s jedne strane o količini sredstava realiziranih uplatom 
roditelja, čime se podmiruju materijalni troškovi ustanove i troškovi tekućeg održavanja objekata, postrojenja i 
opreme i s druge strane o količini financijskih sredstava doznačenih iz proračunskih izvora, čime se podmiruju 
plaće i druga primanja djelatnika te obavlja investicijsko održavanje objekata i nabavlja oprema. Za cjelodnevni 
program u MV Pazin  roditelji mjesečno vrtiću uplaćuju 622 kuna, za program u jaslicama roditelji uplaćuju 650 
kuna.  Cijena cjelodnevnog programa u područnim vrtićima u Gračišću, Tinjanu i Sv.Petru u Šumi iznosi 610 



6 
 

kuna, a u Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima i Karojbi 587 kuna. Za poludnevni program u područnim 
vrtićima u Tinjanu, koji uključuje jedan obrok: marendu (koja se priprema u školskoj kuhinji) roditelji mjesečno 
uplaćuju 380 kuna, a za poludnevni program u područnom vrtiću u Karojbi, koji uključuje ručak, roditelji 
mjesečno plaćaju 513 kuna. Obitelji čija djeca-polaznici Vrtića imaju teškoću u razvoju ili je roditelj samohran 
ostvaruju pravo na smanjenu uplatu i to za 30%, a ako dvoje ili više djece iz obitelji  polazi vrtić, tada roditelji za 
drugo i svako slijedeće dijete plaćaju 25 % manje od pune cijene vrtića. Za djecu polaznike Vrtića s područja 
Grada Pazina koja su treća, četvrta ili slijedeća u obitelji  boravak u Vrtiću roditelji plaćaju 25% od ukupne 
cijene. Sve navedeno regulirano je aktima Vrtića. Sredstva iz proračuna Grada Pazina i Općina: Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, doznačuju se Vrtiću, posredstvom Grada 
Pazina, a u skladu s odredbama Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin i drugim 
pravnim aktima ustanove. O materijalnim uvjetima rada, njihovom planiranju, praćenju i realizaciji izvještavamo 
Upravno vijeće Vrtića, osnivača Vrtića – Grad Pazin, potpisnice Sporazuma – Općine Pazinštine, te reviziju i 
druge za to zadužene institucije, kroz propisana financijske izvještaje. 

Plan raspodjele sredstava dobivenih uplatama roditelja 

Iz sredstava roditeljskih uplata osigurat će se:  

1. visoka razina kvalitete prehrane djece u vrtiću, što znači da će se djeci pripremati raznovrsni i ukusni obroci 
koji sadrže sve propisane sastojke u propisanoj količini i omjeru (s naglaskom na mlijeko i mliječne proizvode, 
voće, povrće i ribu, kao i prehranu tipičnu za naše podneblje); 2. redovito provjeravanje kvalitete prehrane i 
uvjeta pripreme hrane, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i sanitarnim inspektorom, 
sukladno uvedenom HCCP sustavu kvalitete;  3. dobri higijenski uvjeti, što znači redovito prozračivanje, 
čišćenje, pranje, dezinficiranje i održavanje prostora, opreme, sitnog inventara i didaktičkih sredstava, sve u 
skladu s donešenim Planom čiščenja, u skolopu HCCP programa; 4. potrebna energija (struja, voda, plin, lož 
ulje, benzin…); 5. potrebne usluge (pošta, telefon, internet, bankarske i druge financ. usluge, odvoz smeća, 
ostale komunalne usluge…); 6. osiguranje objekata, postrojenja, radnika, djece, opreme i dr.; 7. mnoštvo 
raznovrsnog potrošnog materijala i didaktičkih sredstava za neposredni odgojno-obrazovni rad s djecom; 8. 
stručno usavršavanje odgajatelja i drugih djelatnika Vrtića; 9. pedagoška dokumentacija; 10. obvezni 
zdravstveno-sanitarni pregledi djelatnika i sistematski pregledi djece-pet godišnjaka; 11. vatrogasna i druga 
propisana zaštita; zaštitna odjeća i obuća; 12. uredski i drugi potreban materijal, usluge komunikacije i 
dokumentacije; 13. rad Upravnog vijeća ; 14. za potrebe tekućeg održavanja objekata, nabavku sitnog inventara i 
dijela potrebne opreme utrošit će se 200.000 kuna. U svom radu primjenjujemo načela fiskalne odgovornosti. 

B)  Popis  potrebnih radova iz područja  investicijskog održavanja i nabave   osnovnih sredstava 

U MV u Pazinu: Nastaviti sa rekonstrukcijom i dogradnjom „gornjeg“ vrtića; Lakirati parkete u sobama 
„gornjeg“ vrtića;  Obojati zidove odgojnih skupina gdje je to potrebno;sanirati unutarnju drvenariju „donjeg“ 
vrtića; u „donjem“ vrtiću zamijeniti dio namještaja odgojnih skupina novim; postaviti klima uređaje u skupini na 
drugom katu „donjeg“ vrtića- kod „Tintilinića“; u dvorištima postaviti nove sprave ( pokušati sredstva za to 
osigurati iz donacije i/ili sponzorstva ); zamijeniti dotrajalu perilicu za rublje novom, poluprofesionalnom. 

U PV u  Motovunu je potrebno u suradnji s predstavnicima Općine Motovun pristupiti izradi projektne i druge 
dokumentacije za izgradnju novog vrtića. U PV u Lupoglavu treba urediti dvorište.U PV u Sv.Petru u Šumi  
zbog devastacije vanjskog prostora u terminima općinskih fešti, odnosno povećanja sigurnosti, potrebno je 
ugraditi video kamere na ulazima u dvorište tog vrtića; U PV u Gračišću potrebno je sanirati sprave u dvorištu i 
u suradnji s Općinom Gračišće pristupiti izradi projektne dokumentacije za izgradnju novog vrtića; U PV 
Pazinski Novaki dovršiti uređenje okoliša obnovljenog vrtića. U PV Tinjan u suradnji s Općinom izraditi 
dokumentacije za izgradnju novog vrtića. U PV Karojba u suradnji s Općinom osigurati zapošljavanje 
dodatnog kadra za rad u novosagrađenom vrtiću. Vrtić će se kandidirati  na natječaje za dodjelu sredstava na 
razne EU fondove koji podupiru rad s djecom i za djecu. 
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IV.   NJEGA, SKRB ZA TJELESNI RAST  DJECE I BRIGA ZA NJIHOVO ZDRAVLJE   

 Temeljem prikupljenih podataka o zdravstvenom stanju novoupisane djece, od pedijatrice Doma 
zdravlja Pazin, odnosno liječnika ambulanti iz pojedinih Općina, planirat će se briga o zdravlju djece u Vrtiću. 
Stručni tim i odgajateljice pratit će prilagodbu na život u ustanovi svakog djeteta, pogotovo djece upisane u 
jaslice te djece s teškoćama u razvoju, a i svakog drugog novoupisanog djeteta. Od početka pedagoške godine 
graditi će što bolju komunikaciju s roditeljima, prilikom svakodnevnih kontakata a posebno kroz kratka 
predavanja na roditeljskim sastancima, prvenstveno vezano za djetetovo zdravstveno stanje, njegov rast i razvoj. 

 Djeci će se pomagati da se adaptiraju na okvirni raspored svakodnevne prehrane u vrtiću, koja u 
cjelodnevnom programu uključuju doručak od 8,00 do 9,00 sati, voćni obrok oko 10,30 sati, ručak od 11,30 do 
12,30 sati, te užina oko 14.30 sati. Za djecu koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti  uzimati svaku vrstu 
hrane koja se u vrtiću priprema, omogućit će se priprema hrane koju takva djeca smiju uzimati. Medicinska 
sestra pojačano će surađivati s kuharicama u matičnom i područnim vrtićima vezano uz djecu s posebnim 
prehrambenim potrebama i navikama. U prosincu 2013. godine u Vrtiću je verificiran HACCP sustav što 
podrazumijeva strožu kontrolu procesa nabave, pripreme i distribucije hrane. Vezano uz to medicinska sestra će, 
kao zamjenik voditelja HACCP tima, kontinuirano voditi svu potrebnu dokumentaciju i kontrolirati 
dokumentaciju koju vode glavna kuharica, ekonom i spremačice. HACCP sustav će se i dalje provoditi samo u 
centralnom objektu. Dnevni odmor za djecu jaslica i ostalih skupina, koja za odmorom imaju potrebu, organizira 
se od 12,00 (jaslice) odnosno 13,00 (vrtić) do 15,00 (15,30) sati, a ukoliko se pojedinom djetetu spava i u neko 
drugo vrijeme, to mu mora biti omogućeno. Dnevni odmor  djece u gornjoj zgradi matičnog vrtića i ove godine 
organizira se u prostoru dvorane za tri skupine, dok djeca iz preostalih pet skupina imaju dnevni odmor u tri sobe 
dnevnog boravka. .Djeca iz jasličkih skupina spavaju u svojim sobama dnevnog boravka. U donjoj zgradi 
matičnog vrtića dnevni odmor organiziran je u spavaonama za svaku skupinu posebno, s obzirom da za to ima 
prostornih uvjeta. U područnim vrtićima s cjelodnevnim programima dnevni odmor organiziran je za dio djece 
koja za to imaju potrebu. U poludnevnom programu u PV Tinjan obrok (marenda)  je oko 9,30 sati, voće u 11,00 
sati, a za odmor (spavanje) nema prostornih uvjeta, ali ni potrebe djece za spavanjem zbog kraćeg boravka u 
vrtiću. Svakodnevno će se s djecom provoditi tjelesne aktivnosti, vodeći pri tome računa da se svaku priliku 
iskoristi za boravak na vanjskim prostorima i to ne samo u našim dvorištima, već u gradskim parkovima, na 
obližnjim livadama i šumarcima. U oba objekta matičnog  vrtića djeca će biti u mogućnosti koristiti dvoranu za 
tjelesni odgoj. Zdravstvena voditeljica će izvršiti sistematski pregled sve djece vrtićkog uzrasta (kontrola vida i 
sluha, uvid u stanje lokomotornog aparata, kontrola zubi). Isto tako sva će djeca biti najmanje jedanput 
antropometrijski izmjeren. Provodit će se rano otkrivanje poteškoća u rastu i razvoju djece, kako bi, u suradnji sa 
pedijatrom, motivirali roditelje za poduzimanje daljnjih potrebnih mjera. Medicinska sestra i odgojitelji provodit 
će s djecom zdravstveni odgoj prvenstveno vezan uz pravilne prehrambene navike, održavanja osobne higijene i 
higijene prostora u kojem žive, učenje ponašanja kojima se čuva tjelesno i mentalno zdravlje. Provoditi će se 
vježbe vezane za pravilan razvoj lokomotornog sustava, pravilno četkanje zubi na modelu. U suradnji sa 
stomatolozima provodit će se  program rane zaštite zubi. Surađivat ćemo sa defektolozima, pedagozima, 
socijalnim radnicima i drugim stručnjacima ovisno o potrebama djece i njihovih obitelji.  

Organizirat će se jednodnevni izleti s djecom: na selo, u planinu, na snijeg, na more. 

Svu djecu u dogovoru s roditeljima planiramo osigurati od nezgoda. 

 Bitnim zadaćama na ovom području smatramo u ovoj pedagoškoj godini: 

-provođenje kvalitetne prehrane s naglaskom na djecu s posebnim prehrambenim potrebama;  

-poticanje boravka djece na otvorenom prostoru bez obzira na godišnje doba  i  vremenske uvjete; 

-sustavno provođenje zdravstvenog odgoja djece u svim skupinama, uključujući zdravstvenu  edukaciju roditelja, 
te zdravstvenu edukaciju odgajatelja i ostalih djelatnika; 

-praćenje zdravstvenog stanja djece, s naglaskom na prevenciju zaraznih bolesti, nepravilnog razvoja sustava za 
kretanje, prevenciju pretilosti i prevenciju karijesa; 

-antropometrijska mjerenja, sistematski pregledi, evidentiranje anomalija, praćenje i evidentiranje pobola. 

V.  PLAN RADA PSIHOLOGA 
 
Temeljne funkcije predškolskog psihologa su prevencija (procjena, identifikacija, edukacija) i rana intervencija 
(poduzimanje mjera) pa će psihologinja svoj rad planirati u skladu sa sljedećim programom (naveden u duljoj 
verziji teksta), dok će konkretizaciju poslova i zadataka razraditi u mjesečnim operativnim planovima rada. 
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VI. PLAN RADA PEDAGOGA  

Ovisno o sadržaju rada usmjerenog na djecu, odgajatelje i roditelje u odnosu na praćenje i procjena dječjih 
individualnih potreba te procjena kvalitete njihovog zadovoljavanja. Pedagog će Poticati i podupirati promjene 
koje omogućavaju zadovoljavanje djetetovih razvojnih i aktualnih potreba – na razini vrtića, odgojne grupe i 
pojedinca; ostvarivati neposredni kontakt s djecom s ciljem obogaćivanja programa rada (svakodnevni 
neposredni pedagoški rad); formiranje prostora za zadovoljavanje potreba djece, obogaćivanje sadržaja i uvjeta 
za igru i razvoj i druge zadaće. 

VII.  PLAN RADA DEFEKTOLOGA - SOCIJALNOG PEDAGOGA 

Pedagoške godine 2014./2015. u redoviti program vrtića uključeno je dvanaestero djece s  posebnim potrebama  
i teškoćama u razvoju od kojih je petero djece smješteno u Gornji vrtić, a sedmero djece smješteno je u četiri 
područna vrtića. Devetero je prošlo postupak Prvostupanjskog tijela vještačenja pri CZSS a kod troje djece 
vještačenje je u tijeku. 

Troje djece s većim teškoćama u razvoju  trebaju pomoć asistenta kako bi mogli boraviti u vrtiću:  

-jedno dijete s CP i sljepoćom kojem je osigurana asistentica od 1.listopada 2014. 

-jedno dijete s CP koje samostalno ne sjedi i ne hoda ( P. Novaki), počinje dolaziti 15. listopada 2014. 

-jedno dijete s izrazito usporenim psihomotornim razvojem i izostankom govorne komunikacije 

Dok se ne osiguraju još dva asistenta , ovo  dvoje djece će boraviti u vrtiću 2 puta tjedno po 2 sata a uz njih će 
biti soc. pedagoginja  a po potrebi i još jedan član stručnog tima, prema dogovoru. Dobivanjem još dva asistenta 
stekli bi se uvjeti za njihov nesmetan boravak u vrtiću četiri dana po četiri sata. Važno je napomenuti da su sva 
vještačena djeca uključena  i u habilitacijske i rehabilitacijske postupke izvan naše ustanove: Dnevni centar za 
rehabilitaciju Veruda, Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, 
Dječja bolnica Kantrida, Centar Vinko Bek, Mali dom Zagreb.  

 
VIII  ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 
 
 U pedagoškoj 2014./2015.god. u Vrtiću će se provoditi cjelodnevni (9 i 10 satni) i poludnevni (6/6,5 
satni) programi. Kraći programi učenja talijanskog i engleskog jezika, baleta, ritmike i sportske rekreacije neće 
se održavati unutar radnog vremena vrtića, već će se za iste programe u vrtiću izvršiti animacija među djecom u 
dobi od četiri, pet i šest godina, a roditelji će se samostalno uključivati u navedene programe (tečajeve) u 
organizaciji privatne škole učenja stranih jezika “Lingua plus”, sportskog rekreacijskog društva «Sport 4+», 
Društva „Naša djeca“ Pazin i Pučkog otvorenog učilišta Grada Pazina. Ukoliko se za to iskaže potreba, Vrtić će, 
temeljem Ugovora, dati na korištenje prikladan prostor nosiocima navedenih kraćih programa. 
 U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temeljit će se na Zakonu o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (NN 10/97/, 107/07 i 94/13) i podzakonskim aktima, na Programskom usmjerenju odgoja i 
obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, br.7/8 od 10 lipnja 1991.god.) te na 
Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i bit će prilagođen razvojnim potrebama 
djece, te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i 
sredine u kojoj živimo. 
  Sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove, odgajatelji 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 svakog pojedinog 
djeteta i pojedine skupine djece u cjelini. Osim dnevnih planova i zapažanja, pedagošku dokumentaciju 
odgajatelja sačinjavat će tjedni i  tromjesečni planovi i valorizacije rada, plan suradnje s roditeljima i plan 
permanentnog stručnog usavršavanja, kao i izvješća o realizaciji istih (sve u skladu s propisanom pedagoškom 
dokumentacijom). Svaka skupina imat će registrator s podacima o djeci u skupini (kopija prijave djeteta, bilješka 
s inicijalnog intervjua, Izjava o dovođenju/odvođenju djeteta, podaci o individualnom praćenju djeteta i drugi 
nalazi i mišljenja za pojedino dijete ukoliko postoje). Odgajatelji će voditi i imenik skupine, foto-dokumentaciju 
i video-zapise sa aktivnosti pojedine skupine ili više njih; bilježit će važna zapažanja o pojedinom djetetu u 
individualni dosje djeteta, a o djeci sa posebnim potrebama vodit će se posebna dokumentacija, koju će osim 
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individualnog dosjea sačinjavati i bilješke s opservacije defektologinje-soc.pedagoginje ili nekog od stručnih ili 
vanjskih suradnika, njihova mišljenja i nalazi. 
U odgojno-obrazovnom radu nastaviti ćemo s našim ranijim, višegodišnjim i kontinuiranim nastojanjima da 
osuvremenimo, prilagodimo dječjoj prirodi i stvarnim društvenim potrebama odgojni proces u našem Vrtiću. 
Proistekle su iz stečenih znanja i iskustava tijekom niza godina, a posebno kontinuiranim stručnim 
usavršavanjem odgajatelja i stručnog tima vrtića pod vodstvom dr.sc. Arijane Miljak, dr.sc. Lidije Vujčić, dr.sc. 
Edite Slunjski, dr.sc.Vladimira Takšića, mr.sc. Irene Bezić, prof. Jasenke Pregrad, prof. Zdenke Rigatti, prof. 
Jasminke Pribanić i mnogih drugih. Postavljene zadaće slijede iz našeg  promatranja djece, razgovora s 
roditeljima i međusobnih razgovora odgajatelja i drugih stručnih djelatnika našeg i suradničkih vrtića, ponajprije 
onih u Istri, Rijeci, Primorsko-Goranskoj Županiji i Zagrebu. Rad na njihovoj realizaciji je dugotrajan i 
vjerojatno ćemo ih ponavljati kao bitne još niz pedagoških godina. 
U neposrednom radu s djecom nastaviti ćemo istraživati i unapređivati odgojno-obrazovnu praksu u mješovitim 
dobnim skupinama što jedno od temeljnih obilježja naše ustanove kao Dječje kuće. Promatrat ćemo kako dobna 
mješovitost utječe na komunikaciju i razvoj djece, ne samo unutar jedne skupine, već među različitim 
skupinama. Osobito ćemo se osvrtati na utjecaj ovakvog načina grupiranja djece na djecu sa teškoćama i 
zaostajanjima u razvoju. Analizirat ćemo i uvjete odrastanja u  istoj vrtićkoj skupini djece srodnika (braća i 
sestre, rođaci), djece-susjeda, odnosno znanaca. Posebno ćemo voditi računa o mogućnostima za optimalno 
poticanje cjelokupnog razvoja djece koja su školski obveznici u takvim dobno mješovitim skupinama.  
Također ćemo raditi na senzibiliziranju svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa na djecu s teškoćama u 
razvoju kojih ove pedagoške godine u vrtiću ima dvanaestero. Od ove godine prvi put ćemo u rad s pojedinom 
djecom uključiti asistente u suradnji sa stručnjakom edukacijsko rehabilitacijskog profila.  
Njegovati ćemo otvorenost, komunikaciju i suradnju među skupinama - među jasličkim skupinama, između 
jasličkih i vrtićkih skupina, između vrtićkih skupina, između područnih i matičnog vrtića. Istraživati ćemo dječje 
stvaralaštvo i izražavanje kroz likovni, glazbeni, dramski, tjelesni i plesni odgoj. Raditi na optimalnoj 
organizaciji rada koja uključuje fleksibilan, odgovoran, suradnički pristup radu, korištenje prostora vrtića na 
način najpogodniji dječjim potrebama i ciljevima odgojno-obrazovnog procesa te stvaranje poticajnog, 
kreativnog i ugodnog okruženja i ugođaja. Njegovat ćemo učenje kroz projektnu metodu, unapređivati proces 
dokumentiranja te nastaviti istraživati funkciju pedagoški neoblikovanog, prirodnog i otpadnog materijala u igri i 
učenju djece planirati i provoditi sadržaje i načine koji garantiraju siguran boravak djece u vrtiću. Također ćemo 
nastaviti s našim nastojanjima da kod djece potičemo ekološku svijest kroz razne aktivnosti u vrtiću i izvan 
njega. Više skupina uključiti će se u istraživanje „Utjecaj istraživanja svjetlosti na razvoj likovnog izražavanja 
predškolske djece“ kojeg provodi Gea Vlaketić u suradnji sa sudionicima iz cijele županije. Skupina Zujalice 
nastaviti će s projektom istraživanja znanosti u vrtiću „Može li biti drugačije?! Kako to istražuju djeca 3“. 
 
U ovoj pedagoškoj godini poseban ćemo naglasak staviti na sljedeće bitne zadaće: 
 
Poticanje govorno-jezičnih kompetencija djece kroz pričanje i slušanje priča i dramske tehnike 
Njegovanje tradicijskih vrijednosti i zavičajnog identiteta 
Unapređivanje kvalitete suradnje s roditeljima 
Unapređivanje kvalitete rada sa školskim obveznicima 
 
U sklopu 1. bitne zadaće uključili smo se u projekt „Pepe u velikom društvu“ s Društvom „Naša djeca“ Pazin i 
Gradskom knjižnicom Pazin u sklopu kojeg će se provoditi Bibilioterapija u svim skupinama našeg vrtića kroz 
pričanje priča, radionice i dramske predstave. Organizirati ćemo više stručnih usavršavanja iz ovog područja;  
angažirat ćemo poznate i priznate stručnjake da održe edukacije za odgajatelje i stručne suradnike (Mejremu 
Reuter: Kako pričati priče – terapeutske priče za rad s djecom; Dušicu Bojović: Moć mašte, moć pokreta – 
dramske tehnike u pričama za djecu). Jednu ili sklop radionica o pričanju priča (ovisno o interesu odgajatelja) 
održati će i naša odgajateljica Eda Uljanić na temu: Priča na malo drugačiji način, a soc.pedagoginja Jasmina 
Jelenić, Dragica Dermit i Irena Debeljuh Baf održati će edukaciju:  Aktivnosti poticanja jezičnog razvoja. 
Sudjelovati ćemo i na dramskim radionicama Teatra Tirena koje se održavaju ljeti. Naglašavati ćemo 
prepoznavanje kvalitetnih slikovnica i priča za djecu, opskrbiti knjižnicu kvalitetnim slikovnicama i stručnom 
literaturom iz područja pričanja priča, govorno jezičnog razvoja djece i dramskih tehnika u radu s djecom.  
 
U sklopu 2. bitne zadaće uključili smo se u projekt Istarske županije – Istra u očima djece - zavičajna nastava za 
vrtićki uzrast,  koji se odnosi na integrirani program poticanja zavičajnog identiteta za djecu u ustanovama ranog 
i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kroz projektnu metodu više će se naših skupina baviti nekim segmentom 
tradicije koji je njima osobno blizak i zanimljiv (npr. tradicijska glazba, stari obrti, glagoljica, stare igre i 
igrala…) te će posebnu pažnju posvetiti dokumentiranju projekta. U sklopu ove bitne zadaće organizirati ćemo 
edukaciju Gorana Farkaša o tradicijskoj glazbi, plesu i instrumentima te njihovom korištenju u radu s djecom. 
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Unapređivanje kvalitete suradnje s roditeljima kao treće bitne zadaće posebno će poticati stručni suradnici kroz 
interne stručne aktive te individualni rad s odgajateljima. Naglasak će biti na izradi kvantitativnih standarda 
suradnje s roditeljima te na poticanju kvalitete u provođenju individualnih informacija, roditeljskih sastanaka, 
radionica, posjeta, druženja i izleta s roditeljima. U kvalitetu suradnje uključit će se i vanjski suradnik, Bileta 
Andrea iz Udruge Suncokret iz Pule s besplatnom edukacijom za roditelje: Čujem, vidim, učim – medijski 
kompetentna obitelj, u studenom i prosincu. Također ćemo održati jedan ili dva ciklusa radionica za roditelje 
„Rastimo zajedno“ u suradnji s UNICEF-om te Klub roditelja „Rastimo zajedno“ za one roditelje koji su 
pohađali radionice u proteklim ciklusima. 
Na kraju godine ćemo i vrednovati rad naše ustanove od strane roditelja, kroz anketne upitnike. 
 
U sklopu 4. bitne zadaće, verificirati ćemo program Predškole koji je od ove pedagoške godine obvezan za svu 
djecu koja su školski obveznici. Osim toga, kroz radne grupe s odgajateljima i sastanke za roditelje školskih 
obveznika, radit ćemo na definiranju izlaznih kompetencija školskih obveznika te strukturiranju metoda rada i 
aktivnosti za razvoj predčitačkih i predmatematičkih vještina u obiteljskom i vrtićkom okruženju. 
 
***************************************************************************  
Tijekom cijele pedagoške godine obilježavat će se blagdani, održavat će se svečanosti na nivou pojedinih 
skupina, više skupina i cijelih objekata i to u: 
rujnu: jesenska svečanost; 
listopadu: Dječji tjedan, Dani kruha-dani zahvalnosti za plodove zemlje, Dan pješačenja, Dan jabuka, Dani 
gljiva, Kestenijada; 
studenome: Svi sveti; 
prosincu: Sv. Nikola, Božić i Nova Godina; 
veljači: Valentinovo, Dani meda, Maškare ; 
ožujku: Dan žena, Dan očeva, Proljetna svečanost, Svjetski dan voda; 
travnju: Dan planeta zemlje, Dječji tjedan poduzetništva, Uskrs; 
svibnju: Majčin dan, Dječji olimpijski festival; 
lipnju: Dan Grada Pazina, Dan vrtića, završne svečanosti. 
Osim navedenih, sve će skupine biti uključivane u javne priredbe: kazališne i kino predstave, kulturno-zabavne i 
sportske programe, odlazit će na jednodnevne izlete i boravke u prirodi, samostalno ili s roditeljima diljem Istre, 
na Platak, na Učku, na more, na seoska domaćinstva i drugdje, sve u dogovoru i uz suglasnost roditelja. 
 
Bitnom zadaćom u pogledu održavanja priredbi, predstava, proslava, izleta, izložbi i ostaloga je naglasiti  i 
pojasniti svim sudionicima aktivnosti pedagoške ciljeve i zadaće svake od manifestacija i projekata koje 
provodimo s djecom, roditeljima, raznim suradnicima, u Vrtiću i izvan njega. 
 
IX    NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA 

 Odgojiteljice, medicinska sestra, psihologinja, pedagoginja, defektologinja i ravnateljica dužne su se 
permanentno obrazovati i stručno usavršavati i to na nekoliko razina: 
 I individualno – čitajući stručnu literaturu, časopise vezane uz predškolsku djelatnost i bilježeći o 
pročitanome, radi vlastitih potreba i potreba razmjene saznanja s kolegicama, a u skladu s individualnim planom 
stručnog usavršavanja svakog pojedinog odgajatelja i stručnog suradnika. 
 II kolektivno: 
na Odgajateljskim vijećima - planiramo održati 6 sjednica; 
na internim stručnim aktivima, radnim grupama: odgajatelji iz područnih vrtića i odgajatelji iz matičnog vrtića će 
redovito, jednom mjesečno obrađivati teme iz svakodnevnog života vrtića i odgojno-obrazovnog rada s djecom 
(planiranje zajedničkih aktivnosti, vođenje pedagoške dokumentacije, dokumentiranje, organizacija rada, pristup 
pojedinom djetetu i obitelji, uvođenje pripravnika i studenata, uređivanje interijera, rad s djecom s teškoćama, 
priprema djece za školu, evaluacija aktivnosti, organiziranje Olimpijade, Dana vrtića i sl.),  
na edukacijama u našem vrtiću koje će provoditi vanjski i interni stručni suradnici: Goran Farkaš – edukacija iz 
područja tradicijske glazbe; Mejrema Reuter – Kako pričati priče?  Terapeutske priče za rad s djecom; Dušica 
Bojović – Moć mašte, moć pokreta – dramske tehnike u pričama za djecu; Eda Uljanić – Priča na malo drugačiji 
način, Jasmina Jelenić, Dragica Dermit i Irena Debeljuh Baf - Aktivnosti poticanja jezičnog razvoja), 
na predavanjima, savjetovanjima, seminarima i drugim stručnim skupovima koji će se organizirati izvan naše 
ustanove, od strane Agencije za odgoj i obrazovanje. 
Defektologinja i dvije odgajateljice sudjelovati će na edukaciji „Montessori – Specijaliziran program za rad s 
djecom s posebnim potrebama“ te će kasnije znanja i iskustva prenijeti odgajateljicama na internim edukacijama.  
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Pedagoginja i psihologinja će kontinuirano voditi računa o potrebama odgajatelja vezane uz stručno usavršavanje 
te će u suradnji s ravnateljicom planirati vrste i oblike kolektivnog usavršavanja, sačiniti njihov raspored i 
koordinirati njihovo provođenje. 
 Na Odgajateljskim vijećima provodit će se dogovori oko organizacije rada i svih bitnih pitanja iz naše 
djelatnosti, oko zajedničkih aktivnosti skupina, oko obilježavanja blagdana i svečanosti, te će se obrađivati teme 
proizašle iz potrebe svakodnevnog rada s djecom, s roditeljima i sa suradnicima. 
 Interne stručne aktive, tzv. radne grupe, provoditi ćemo redovito dva puta mjesečno, jednom s 
odgajateljima područnih vrtića, a jednom s odgajateljima matičnog vrtića, a za teme i planove rada ćemo se 
naknadno dogovoriti.  Defektologinja će voditi zasebnu grupu podrške za odgajatelje koji u svojim skupinama 
provode inkluziju djece s teškoćama u razvoju, a započeti će s uvodnom edukacijom za sve odgajatelje „Učenje 
djece s teškoćama u razvoju“ u listopadu. Pedagoginja će voditi posebne radne grupe za odgajatelje pripravnike i 
njihove mentore te za odgajatelje uključene u projekt Zavičajna nastava. Psihologinja će tijekom godine 
održavati interne stručne edukacije s temama za koje odgajatelji pokažu interes (Psihološki uvjeti razvoja djeteta, 
Agresivnost u dječjem vrtiću, Razvoj slike o sebi) odnosno s temama za koje se u radu pokaže specifična potreba 
(Djeca i razvod, Impulzivna djeca, Djeca i stres i sl.). 
Odgajatelji - pripravnici i odgajatelji - mentori održat će sastanke radi razmjene iskustava i dogovaranja oko 
planiranja stažiranja, proviđenja programa i pripreme za stručni ispit, a sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima 
polaganja stručnog ispita.  
I dalje će se kontinuirano nabavljati nova izdanja knjiga iz odgojno-obrazovnog i srodnih područja te časopise 
“Dijete, vrtić, obitelj”,“ Dijete u Europi“, „Zrno“, “Školske novine”, „Unikat“ te od ove godine „Hrvatska revija 
za rehabilitacijska istraživanja“. 
 

X   SIGURNOSNO ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAMI U VRTIĆU 

Kako bi vrtić bio mjesto gdje se dijete osjeća sigurno te kako bi se njegovalo okruženje u kojem se poštuje 
djetetova ličnost, u kojem se dijete osjeća slobodnim iznijeti svoja mišljenja, stavove, strahove i druga osjećanja, 
u kojem može zadovoljiti radoznalost i vršiti izbor u skladu sa svojim potrebama, željama, interesima, tijekom 
ove pedagoške godine nastavit će se rad na sigurnosno zaštitnim i preventivnim programima. Dorađivat će se 
protokoli postupanja u rizičnim situacijama u vrtiću te u ostalim situacijama koje zahtijevaju razrađen plan 
djelovanja. 
Ciljevi sigurnosno zaštitnih i preventivnih programa u vrtiću su zaštita sigurnosti i zdravlja djece, poticanje 
samozaštitnog odgovornog ponašanja i svjesnog izbjegavanja rizika, osnaživanje djeteta za sigurno ponašanje te 
afirmacija potencijala djeteta i izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava i humane vrijednosti. 
Ciljevi ovog programa ostvarivat će se na razini odgajatelja, djece, roditelja i voditelja programa. Odgajatelje će 
se uključiti u doradu protokola postupanja u rizičnim situacijama, uvažit će se njihovo iskustvo, stavovi i 
prijedlozi. Timskom suradnjom odgajatelja, stručnih suradnika i ravnatelja utvrdit će se rizici i procijeniti 
postojeću situaciju s obzirom na sigurnost života u vrtiću. Djeca će se, kroz odgojno obrazovne sadržaje i 
projekte, osnaživati u odgovornom i samozaštitnom ponašanju (razvoj pozitivne slike o sebi, stjecanje socijalnih 
vještina u smislu samozaštite, odupiranje nasilnom ponašanju, odgoj za i o dječjim pravima, odgoj za zdrave 
stilove života i dr.). Roditelje će se informirati o sigurnosno zaštitnim programima u vrtiću te će se utvrditi 
prava, obveze i odgovornosti svih sudionika. Radit će se, kao i do sad, na jačanju roditeljske kompetencije u 
području odgoja i poticanja dječjeg razvoja s ciljem sigurnog i sretnog odrastanja (uključivanje roditelja u neke 
odgojno obrazovne sadržaje s djecom, edukativni rad s roditeljima – tematske radionice i predavanja, 
individualni savjetodavni rad i dr.). Voditeljica programa ( psihologinja  Gordana Trošt-Lanča) osigurat će  
dostupnost protokola svim zaposlenicima vrtića i roditeljima djece u vrtiću. Pratit će primjenu donesenih 
protokola te vrednovati programe. 
Vezano uz fizičku sigurnost djeteta, zdravstvenu zaštitu djeteta te zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja 
bitne zadaće će i u ovoj pedagoškoj godini biti: 
 
pridržavanje jasnih pravila u vezi dovođenja djeteta u vrtić i dolaska po dijete: tko dovodi dijete, tko dolazi po 
njega (popis, brojevi telefona), postupci i metode djelovanja kad roditelj ne dođe po dijete nakon radnog 
vremena vrtića i dr. 
poštivanje protokola postupanja kod boravka djece u sobi dnevnog boravka i drugim prostorima vrtića te izvan 
vrtića (šetnje, posjete, izleti, zimovanja, ljetovanja): broj odraslih osoba u pratnji, izbor autoprijevoznika, 
suglasnost roditelja i dr. 
utvrđivanje postupaka i poštivanje protokola o postupanju kod rizičnih situacija: bijeg djeteta iz vrtića, nadzor 
kretanja nezaposlenih osoba po objektu i oko objekta vrtića, potreba za evakuacijom djece (npr. požar, potres...) 
praćenje protokola postupanja kod povrede djeteta, kod bolesnog djeteta, kod epidemija te utvrđivanje standarda 
higijene i čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora. 
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utvrđivanje protokola postupanja vezanih za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja: postupanje kod 
sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta, diskretni osobni zaštitni postupci (kod obiteljskih rizičnih 
čimbenika, razvoda braka roditelja, psihičke bolesti roditelja i dr.), postupanje u slučaju nasilja među djecom 
(protokol postupanja i rad na prevenciji nasilja). 
Osim sigurnosno zaštitnih, naglasak će biti i na preventivnim vrtićkim programima čiji sadržaji rada, kao i 
prijašnjih godina, uključuju: 
-vrtić kao zajednicu koja uči, u kojem se vodi briga o kvaliteti življenja djece i odraslih te o organizaciji vrtića 
prema njihovim potrebama...vrtić kao dječja kuća, 
-poticanje suradnje s roditeljima (opširnije u poglavlju: Suradnja s roditeljima) 
-posebne programe odgojno-obrazovnog rada koji se bave ekologijom, održivim razvojem,   
 zdravljem, prihvaćanjem različitosti, razvojem samopoimanja i samopouzdanja djeteta, 
-rad s djecom s teškoćama u razvoju (opširnije u poglavlju: Plan rada defektologa) 
-poticanje učenja odgovornog i samozaštitnog ponašanja, rad na prosocijalnim vještinama, 
-suradnju vrtića s drugim institucijama (na razini prevencije, edukacije i rješavanja problema) 
-edukaciju odgajatelja, stručnih suradnika i ravnatelja (opširnije u poglavlju: Stručno usavršavanje), 
-evaluaciju preventivnih programa. 
 
XI  SURADNJA S RODITELJIMA 
 
Ove smo si godine kao bitnu zadaću na kojoj ćemo posebno raditi stavili unapređenje suradnje s roditeljima 
kroz sve oblike suradnje.  
Kako bismo ostvarili što kvalitetniju komunikaciju i suradnju, partnerstvo s roditeljima, a sa željom da što bolje 
upoznamo dijete i potičemo njegov razvoj, primjenjivat ćemo slijedeće oblike suradnje s roditeljima: 
-prvi roditeljski sastanci s roditeljima novoupisane djece održat će se prije početka dolaženja djece u ustanovu, 
kako bi se i djeci i roditeljima olakšao period adaptacije na ustanovu, te radi upoznavanja s programom rada 
vrtića, ciljevima našeg odgojnog rada, svakodnevnim rasporedom sadržaja, te raznim podacima o radu vrtića 
(plaćanja usluga, opravdavanje izostanaka djece i sl.), a provoditi će ih stručni tim i odgajatelji, 
-periodično (uoči prosinačkih blagdana, uoči maškara i sl. ) sastajanje s roditeljima na zajedničkim sastancima 
radi obavještavanja o planovima rada sa djecom i uključivanja roditelja u planirane sadržaje, 
-svakodnevno razmjenjivanje informacija o djetetu, 
-povremeni (2 puta godišnje) individualni susreti odgajatelja s roditeljima na individualnim informacijama radi 
zajedničke procjene i zajedničkog utjecaja na razvoj djeteta i radi razmjene informacija o djetetu 
individualni razgovori psihologa, defektologa, pedagoga, medicinske sestre i/ili ravnatelja s roditeljima, radi 
rješavanja poteškoća u odgoju djece,  
-tematski roditeljski sastanci i edukativne pedagoške radionice; 
-intenzivna suradnja s roditeljima djece s posebnim potrebama – redovita, česta, usmjerena na opće i specifične 
ciljeve; suradnja osim s odgajateljima i s drugim članovima stručnog tima, te s  vanjskim stručnim suradnicima, 
zajedničke aktivnosti djece i roditelja (braće, sestara, djeda, bake) na tzv. “malim radionicama” na kojima djeca 
zajedno sa roditeljima (ili drugim članom obitelji) izrađuje različite ukrase, predmete, igračke i sl. 
zajednički izleti (na snijeg, na more, u prirodu), piknici i sl. 
-posjet roditeljima na radnom mjestu i obitelji u njihovoj kući, u njihovom vinogradu, voćnjaku  ili šumi (zbog 
berbe grožđa, jabuka, gljiva, kestena ili sl.) 
-“otvorena vrata vrtića”- za svaku priliku u kojoj roditelji, odgajatelji i djeca mogu poboljšavati svoju 
međusobnu komunikaciju i suradnju (rođendani, blagdani, projekti, aktivnosti koje vode roditelji u suradnji s 
odgajateljima), 
-“otvoreni upisi u vrtiću”- za višesatni boravak u ustanovi djece i roditelja, potencijalnih korisnika naših usluga, 
prilikom upisa u vrtić, 
- inicijalni intervjui s roditeljima i djetetom prilikom prijave za upis u Vrtić, 
-ispunjavanje anonimne ankete na kraju pedagoške godine, radi procjene uspješnosti u radu naše ustanove i radi 
dobivanja prijedloga za njegovo unapređivanje. 
Bitnom zadaćom u ovoj ped. god. bit će nastavak provođenja programa Rastimo zajedno – podrška 
roditeljima djece do 3 godine, koji ćemo intenzivirati formiranjem Kluba roditelja «Rastimo zajedno» (za 
roditelje koji su već prošli program) te unapređivanje individualnih informacija s roditeljima kroz 
kvalitetnije pripreme odgajatelja za susret s roditeljima te unapređivanje kvalitete roditeljskih sastanaka kroz 
uvođenje edukativnih dijelova i korištenje projektora, ppt prezentacija, fotografija i video snimaka. 
O planu suradnje s roditeljima odgajatelji i stručni suradnici obavijestit će roditelje na početku pedagoške godine 
na roditeljskim sastancima i/ili oglasnim pločama za roditelje. 
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XII SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 
 
 I u ovoj pedagoškoj godini kontinuirano će se surađivati sa gradskim, općinskim i županijskim 
strukturama vlasti, s pazinskom Osnovnom školom Vladimira Nazora, s Domom zdravlja, Crvenim križem, 
Srednjom školom “J. Dobrile”, Pazinskim kolegijem, sa Centrom za socijalnu skrb, s Etnografskim muzejom 
Istre i Muzejom Grada Pazina, s  pazinskom Glazbenom školom, Pučkim otvorenim učilištem, s Gradskom 
knjižnicom Pazin, s Društvom “Naša djeca”, Udrugom 5R, Pčelarskom udrugom „Lipa“, s Hrvatskim auto-
klubom, Policijskom postajom, Vatrogasnom postajom, Zajednicom sportskih udruga grada Pazina, Turističkom 
zajednicom Grada Pazina, te s većinom pazinskih poduzeća. Izvan Pazina: s Riječkim kazalištem lutaka, 
Istarskim narodnim kazalištem, s ostalim hrvatskim kazališnim i drugim grupama i pojedincima koji vrtiću nude 
kazališne, glazbene, likovne, sportske i druge programe te s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja. 
Nastavit ćemo s uspostavljenom kvalitetnom stručnom suradnjom s djelatnicima drugih vrtića naše Županije, 
Primorsko-goranske i Ličko-senjske Županije te s predstavnicima Ministarstva obrazovanja i znanosti,  
Filozofskog i Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Puli i Rijeci. Trudit ćemo se osigurati dobru suradnju sa raznim 
stručnjacima u Hrvatskoj i susjednim zemljama koji se bave pedagogijom, psihologijom i srodnim strukama. 
Nastavit ćemo suradnju s odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima iz predškolskih ustanova Srbije, 
Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Austrije, kroz projekt „Krugovi prijateljstva“ i „Šumski vrtić“. 
 
XIII. GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA 
  
Ravnateljica će nastojati: 
-da se realizira Godišnji plan i program rada ustanove, 
 -da se donese, zajedničkim radom svih stručnih radnika Vrtića, a konačno  na sjednicama Odgajateljskog i 
Upravnog vijeća Vrtića, novi, prvi Kurikulum ustanove, u sklopu kojeg će se definirati misija, vizija i razvojni 
plan ustanove;  
-da se  ostvari planirani Financijski plan za 2014. i 2015. godinu; 
-da se ostvare planirana poboljšanja u materijalnim uvjetima rada vrtića, što uključuje i pripremu za gradnju 
novih vrtića u Tinjanu, Motovunu i Gračišću; 
-da se unapređuje struka i jača kompetencija svakog odgajatelja i drugih djelatnika; 
pomagat će savjetom i nadzirati rad odgajatelja, pogotovo odgajatelja pripravnika te asistenata djeci s teškoćama 
u razvoju; 
-pripremat će i voditi sjednice Odgajateljskog vijeća, organizirati stručno usavršavanje odgajatelja i drugih 
djelatnika vrtića; 
-pokrenuti postupak napredovanja u struci za odgajatelje i stručne suradnike; 
kontaktirati s roditeljima i rješavati one probleme koje nisu u mogućnosti odgojitelji i drugi djelatnici rješavati 
samostalno; 
-organizirati zajedničke aktivnosti odgojnih skupina vrtića ( Dan vrtića, Olimpijadu, Maškare…), zajedničke 
aktivnosti pojedinih područnih vrtića, te matičnog i pojedinih područnih vrtića;  
-brinuti o pravilnoj provedbi poticanja zavičajnog identiteta; 
-organizirati stručne skupove za istarske vrtiće, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH; 
-predsjedavati organizaciji 22. Godišnje konferencije Hrvatskog psihološkog društva, na temu: Kako 
obrazovanju dodati boju?  Rovinj, 5.-8.11.2014. 
-surađivati s ravnateljima istarskih i drugih vrtića, te stručnjacima iz različitih područja vezanih za djelatnost 
vrtića; 
-baviti se svim drugim poslovima na koje je obvezuju pravni akti ustanove. 
 Vrednovanje provedbe navedenog programa obavljat će se u dva navrata kroz pedagošku godinu, te će 
se, ukoliko bude potrebno, ovaj program proširivati, dopunjavati i/ili mijenjati. 
 
 
U Pazinu, 25. rujna 2014.                                                                                                   
KLASA: 601-01/14-01/38  
URBROJ:2163/01-09-14-1                   
 
                Ravnateljica:                                            

Vesna Rusijan Ljuština,prof.      
 


