
                  
 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 
ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

Pedagoška godina 2011./ 2012. 
(skraćena verzija) 

I   UVOD 
 
 Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin je predškolska ustanova u kojoj se provodi predškolski odgoj i 
naobrazba 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 6,5 satni programi predškolskog 
odgoja i naobrazbe. Osim u MV u Pazinu, cjelodnevni redoviti program provodi se u Područnim 
vrtićima u: Gračišću, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. 
Poludnevni program provodi se samo u PV u Karojbi. Cjelodnevni program predškolskog odgoja i 
naobrazbe 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. 
 Tijekom travnja, svibnja i lipnja u matičnom vrtiću provodi se i program Predškole, ukoliko se za to 
pokaže potreba.  
 U MV u Pazinu nalaze se dva objekta: 
1. 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;  

2. u ulici Družbe Sv. Ćirila i Metoda br.1. – tzv. “donji” vrtić: dvokatnica, nenamjenski građena 
(pred oko 100 godina) gdje se nalazi 5 soba za dnevni boravak djece, pomoćna kuhinja, dvorana 
za tjelesni odgoj te niz manjih prostorija (arhiva, peglaona, podrum…).  
Uz oba objekta Matičnog vrtića nalaze se prostrana i dobro uređena dvorišta. 

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. 

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 
sa 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. 

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.  

U obnovljenoj 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. 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. 
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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 
jednoj odgojnoj skupini djece, mješovitog uzrasta. Osim tri prostorije za dnevni boravak djece, ovaj 
vrtić ima i svoju kuhinju, sanitarije, uređeni su i ostali potrebni prostori, te okoliš vrtića. Od ped. god. 
2007./2008., kako bi se omogućio upis svoj prijavljenoj djeci ovom je PV omogućeno u istoj zgradi, u 
istoj razini, korištenje još jedne prostorije veličine oko 40m2.  

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 100 m2,  koriste za jednu skupinu djece mješovitog uzrasta. Ostvarena je 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. 

Još jedino u PV Karojba, koji se također nalazi u sklopu zgrade osnovne škole i koristi 
uslugu školske kuhinje i prostore oko škole, nema uvjeta za provođenje cjelodnevnog programa, već 
se tu i dalje provodi poludnevni 6,5 -satni  program. Izrađeno je idejno rješenje novog vrtića, na 
izdvojenoj lokaciji, a u slijedi priprema cjelovite dokumentacije i osiguravanje financijskih sredstava 
za njegovu izgradnju.  

U svim područnim vrtićima nalazi se po jedna odgojna skupina. Sveukupno je u područnim 
vrtićima formirano 7 skupina. 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, Pićna i Lupoglava, dok 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 dva izvora: 
- iz uplata roditelja: za materijalne troškove vrtića, troškove tekućeg održavanja, troškove 

investicijskog održavanja i nabavku opreme; 
- iz proračunskih sredstava Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojbe, Lupoglava, 

Motovuna, Sv.Petra u Šumi i Tinjana: za plaće i druga primanja djelatnika vrtića, troškove 
investicijskog održavanja i nabavku opreme.    

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin je jedina ustanova predškolskog odgoja i naobrazbe na području 
Grada Pazina i navedenih Općina. 
 
II   USTROJSTVO RADA 
 

1. Podaci o broju i rasporedu djece po vrtićima i skupinama 
U pedagoškoj 2011./2012.godini Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin polazi ukupno 475 djece 

raspoređeno u 20 odgojnih skupina (stanje: 12. rujna 2011. ). 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 451 dijete, a poludnevnim 6,5 satnim programom  24 djece (stanje: 12. rujna 2011.). 
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 2011.) 
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 22 1   
PV PAZINSKI NOVAKI 18* 1   
PV KAROJBA   24 1 
PV LUPOGLAV          35* 1(2)   
PV SV.PETAR U ŠUMI                  31* 1(2)   
PV GRAČIŠĆE 25*          1   
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PV TINJAN 38 1(2)   
UKUPNO         451 19 (22) 24 1 
SVEUKUPNO 475 djece / 20 (23) skupine 
* napomena: u ovim objektima su upisana i djeca s teškoćama u razvoju 
 U odnosu na prethodnu pedagošku godinu ukupni broj djece u ustanovi je povećan za 4 djece; 
6 djece više nego lani polazi cjelodnevni program, a 2 dijete više poludnevni program. Poludnevni 
program provodi se još samo u PV u Karojbi. 

Ukupni broj odgojnih skupina u vrtiću jednak je kao prošle pedagoške godine. Broj djece u 
Matičnom vrtiću u Pazinu je ukupno 282, što je za 5 djece više nego u prethodnoj pedagoškoj godini. 
U odnosu na prošlu pedagošku godinu povećan je broj djece u PV u Lupoglavu te u PV u Tinjanu, a 
smanjen broj u PV u Pazinskim Novakima i PV u Motovunu. U MV u Pazinu od ukupno 282 djece, 
njih 278 je s područja Grada Pazina, 3 s područja Općine Gračišće i 1 iz područja Općine Pićan.  

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 
Lupoglav

PV 
Motovun 

PV 
Sv.Petar 

PV 
Gračišće 

PV 
Novaki 

Grad Pazin 278    1 1   
O. Sv.Petar      29   
O.Gračišće 3      23  
O. Cerovlje           4    18 
O.Karojba   24      
O.Tinjan  38       
O.Motovun     21    
O.Lupoglav    24           
Grad Buzet    6     
O. Kršan         
O.Pićan 1     1 2  
Grad Opatija    1     
UKUPNO 282 38 24 35 22 31 25 18 

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). 

 
Tablica br. 3: Broj djece po skupinama u MV u Pazinu 

 
 “GORNJI VRTIĆ” “DONJI VRTIĆ”       UKUPNO 
Dobna skupina Br.grupa    Br.djece Br.grupa  Br.djece Br.grupa    Br.djece 
 Jaslička  
1-2 g 2 15+16  2 31

Mješovita vrtićka 
2,5-6,5 g. 8 

23*+23*+23+23
*+22+23 
+24*+22

3 24+22+22* 11 251

Ukupno 10 214 3 68 13 282
* napomena: u ovim skupinama je upisano po jedno(*) dijete s teškoćama u razvoju 

U MV u Pazinu i PV u Gračišću, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Lupoglavu upisano 
je ukupno 10 djece s teškoćama u razvoju.  

S obzirom na okolnost da je petnaestero 2,5 i 3-godišnje djece iz jaslica prešlo u vrtićke 
skupine, kao i na činjenicu da je u dobnoj strukturi djece polaznika vrtića veliki broj mlađe djece 
(djece u trećoj i četvrtoj godini života) uključen u mješovite vrtićke skupine, određujemo slijedeću 
bitnu zadaću:  
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- promatrati, analizirati i prilagoditi postavljenim odgojno-obrazovnim ciljevima proces 
adaptacije: djece, roditelja, odgajatelja i svih djelatnika vrtića, na materijalne uvjete (prostor, 
organizaciju rada...), na raspored dnevnih aktivnosti,  cjelokupne odgojno-obrazovne aktivnosti, 
kućni red i dr. što može trajati u rujnu oko dva tjedna do punih mjesec dana, a sporadično i 
dulje ili u drugim dijelovima ped.god (nakon dugotrajnijih izostanaka djece iz vrtića);  

Uključivanjem djece s posebnim potrebama u redovite programe našeg vrtića ( kojih je ove 
godine upisano desetero, a raspoređeno, prema mjestu stanovanja u osam odgojnih skupina, 
odnosno u pet skupina matičnog vrtića u Pazinu i četiri skupine u područnim vrtićima u 
Lupoglavu, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Gračišću - sve vidljivo iz prethodnih 
tabelarnih prikaza ) postavili smo pred sebe bitnu zadaću: 
- donošenja programa rada sa svakim pojedinim djetetom i sa svakom pojedinom 

skupinom u kojoj se nalazi dijete s posebnom potrebom; 
- uključivanje cijelog stručnog tima u rad s djecom s teškoćama, njihovim roditeljima i /ili 

odgajateljima;   
- praćenje napredovanja djece s posebnim potrebama u smislu njihove socijalizacije i 

osamostaljivanja, te praćenje tijeka sveukupnog razvoja, u suradnji s vanjskim 
stručnjacima i institucijama koje su odgovorne za brigu o  zdravstvenom i socijalnom 
statusu pojedinog djeteta i njihovih obitelji. 

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. 
 

2. Podaci o broju i rasporedu djelatnika vrtića 
U pedagoškoj 2011./2012. godini  na realizaciji programa rada sudjelovat će 76 djelatnika i to: 
A – stručni djelatnici: 43 odgajateljice na puno ili na pola punog radnog vremena, medicinska 

sestra, psihologinja i defektologinja na pola punog radnog vremena 
B – upravno-računovodstveni djelatnici: tajnica, dvije računovodstvene djelatnice, 
C – tehničko osoblje:domar-ložač, domar-ekonom, 24 kuharice i spremačice na puno ili na 

manje od punog radnog vremena 
D – ravnateljica. 

  
Popis i opis poslova i zadataka svih djelatnika vrtića navedeni su u drugim, pravnim akatima 

ustanove ( Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin kao 
javne službe, Pravilnik o radu i dr.), pa ih ne navodimo u ovom dokumentu. Osim navedenih, u 
sastavu radnih ljudi Vrtića ove pedagoške godine bit će i jedna volonterka - odgajateljica pripravnica 
Katarina Bartolić (od 1.9.2011.). 
 

3. Struktura radnog vremena odgajatelja 
 

Broj radnih dana                                        253 
Prosječni broj dana god.odmora                                        27 
Broj dana za obračun sati rada odgajatelja          226 ( x 8 h = 1808 h) 
 
Broj tjedana za obračun sati rada odgajatelja (do  30. lipnja)    44 
Broj sati rada dnevno                                             8 
Broj sati rada tjedno                                           40 
 
Dnevni raspored rada odgajatelja:  
1. 6 sati – neposrednog boravka u Vrtiću ( 5,5 sata neposrednog rada s djecom + 0,5 sata dnevnog 

odmora) 
2. 1,5 sati - dnevne pripreme za rad i dnevna zapažanja ( koji se djelomično provode u Vrtiću, a 

djelomično izvan njega, prema procjeni odgajatelja )  
3. 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 ) 
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Godišnji raspored rada odgajatelja: 
1.   Neposredni rad (sa stankom)   6 h   x 226 dana =  1 356    sati 
2.   Dnevna priprema              1,5 h  x 226    “    =     339      “ 
3.   Ostali poslovi              0,5 h  x 226     “   =     113      “ 
                                                                                                    ukupno:  1 808    sati 
Raspored ostalih poslova: 
3.1.   tjedno,mjesečno i godišnje planiranje i valorizacija rada 

(44 x 30 min. + 3 x 3 sati + 1 x 1,5 sat +1 x 6 sati)   38,5  sati 
3.2.    stručno usavršavanje (odgajateljska vijeća, radne grupe,    
 seminari, edukacije, radionice, predavanja, str. literatura)       32,5  sata 
3.3. suradnja s roditeljima             26     sati 
3.4. uređenje prostora na početku i kraju ped. godine            _16     sati 
                    113   sati 
Odgojiteljice će u 9 (10)-satnom programu raditi u dvije smjene na način da u prosjeku rade 6 sati 
dnevno: I -  od 6.30/7:00/7:30 do 12:30/13:00/13,30 sati  
 II – 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 vrijeme školskih praznika i u periodu 
kada se, zbog bolesti, smanji broj djece prisutne u vrtiću, odgajatelji će, ovisno o situaciji, koristiti 
slobodne dane i/ili raditi u smjenama bez preklapanja radnog vremena. 
  U PV u Sv. Petru u Šumi, Tinjanu i Lupoglavu 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 sati i radi do 14,30 sati, dok će treća odgajateljica raditi od 9,30 do 15:30 sati.   
U pv u Tinjanu, u vrijeme prilagodbe na vrtić i zbog otežanih prostornih uvjeta rada međusmjena će se 
organizirti od 8 do 15 sati. Također, u rad PV Tinjan nastojat će se uključiti odgajatelja-pripravnika, 
volontera. 

  
4. Radno vrijeme vrtića 

 
Matični vrtić u Pazinu, kao i svi područni vrtići ( PV u Motovunu, Pazinskim Novakima, 

Gračišću, Lupoglavu, Sv. Petru u Šumi, Tinjanu i Karojbi ) započinju s radom 1. rujna 2011. god.  
Područni vrtići prekidat će s radom u vrijeme Božićnih i Novogodišnjih praznika te za vrijeme 

zimskog i proljetnog odmora učenika ukoliko broj djece-polaznika u tom periodu bude manji od 10. 
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. PV u 
Karojbi  počinje raditi u 7,00 sati, a završava s radom u 13,30 sati. 

Pedagoška godina 2011./2012. traje od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 2012. god. Program 
predškolskog odgoja  i naobrazbe za svu upisanu djecu u matičnom i područnim vrtićima traje do 30. 
lipnja 2011. god. Rad tijekom srpnja i kolovoza 2011.god. organizirat će se za manji broj djece u MV 
u Pazinu (oko 90, ovisno o prijavama). 

 U srpnju i kolovozu vrtići se generalno čiste, obavljaju se poslovi na tekućem i investicijskom 
održavanju i nabavci opreme. 
  
III MATERIJALNI UVJETI RADA 
 



 6

 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 od 1.rujna ove godine roditelji mjesečno vrtiću uplaćuju 
563 kuna, za program u jaslicama roditelji uplaćuju 600 kuna.  Cijena cjelodnevnog programa u 
područnim vrtićima u Gračišću, Tinjanu i Sv.Petru u Šumi iznosi 552 kune, a u Lupoglavu, Motovunu 
i Pazinskim Novakima 530 kuna. 
 Za poludnevni program u područnom vrtiću u Karojbi, koji uključuje jedan obrok: marendu 
(koja se priprema u školskoj kuhinji) roditelji mjesečno uplaćuju 333 kune. 
 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 Vtića 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 Pravilnikom o mjerilima,uvjetima i načinu 
naplaćivanja usluga Vrića i Zaključkom gradonačelnika Grada Pazina od 30. kolovoza 2011. 
 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. U ovoj pedagoškoj godini definiramo kao bitnu zadaću: 

- pratiti primjenu Sporazuma o financiranju Vrtića;  
- donijeti prijedloga Financijskog plana za 2012. godinu (u rujnu  2011.) 
- pratiti odnos između prihoda (roditeljske uplate i ostali prihodi) i rashoda (materijalni 

troškovi, tekuće održavanje, nabavka didaktike, sitnog inventara i opreme), radi 
odgovornog gospodarenja Vrtićem i pravovemenog pokretanja postupka za povećanje 
cijena vrtića, ukoliko se za to ukaže potreba. 

 
A) Plan raspodjele sredstava dobivenih uplatama roditelja 
 
Iz sredstava roditeljskih uplata osigurat će se:  

- 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 ), 

- redovito provjeravanje kvalitete prehrane  i uvjeta pripreme hrane, u suradnji sa Zavodom za javno 
zdravstvo Istarske županije i sanitarnim inspektorom,  

- dobri higijenski uvjeti, što znači redovito prozračivanje, čišćenje, pranje, dezinficiranje i 
održavanje prostora, opreme, sitnog inventara i didaktičkih sredstava; 

- potrebna energija ( struja, voda, plin, lož ulje, benzin…); 
- potrebne usluge ( pošta, telefon, inernet, bankarske i druge financ. usluge, odvoz smeća, ostale 

komunalne usluge…); 
- osiguranje objekata, postrojenja, radnika, djece, opreme i dr. 
- mnoštvo raznovrsnog potrošnog materijala i didaktičkih sredstava za neposredni odgojno-

obrazovni rad s djecom; 
- stručno usavršavanje odgajatelja i drugih djelatnika Vrtića; 
- pedagoška dokumentacija; 
- obvezni zdravstveno-sanitarni pregledi djelatnika i sistematski pregledi djece-petgodišnjaka; 
- vatrogasna i druga propisana zaštita; zaštitna odjeća i obuća; 
- uredski i drugi potreban materijal, usluge komunikacije i dokumentacije; 
- rad Upravnog vijeća ; 
- 100.000 kuna utrošit će se za potrebe tekućeg održavanja objekata, nabavku sitnog inventara  i i 

dijela potrebne opreme, te za izradu potrebne dokumentacije za dogradnju zgrade „gornjeg „ vrtića 
u Pazinu. 
Bitnom zadaćom u ovom području smatramo kontroliranje strukture utrošenih materijalnih 
sredstava, radi poticanja pravilnog gospodarenja. 
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B)  Popis  potrebnih radova iz područja  investicijskog održavanja i nabave   osnovnih sredstava 
 
 U MV u Pazinu: 
- izraditi potrebnu dokumentaciju za pripremu rekonstrukcije i dogadnje „gornjeg“ vrtića, sukladno 

projektnom zadatku iz srpnja 2010.god.; 
- u „doljnjem“ vrtiću zamijeniti dio namještaja odgojnih skupina novim; 
- u dvorištima postaviti nove sprave ( pokušati sredstva za to osigurati iz donacije i/ili sponzorstva); 
- zamijeniti dotrajali štednjak u centralnoj kuhinji novim, s višeetažnom pećnicom; 
- tijekom godine pratiti i očuvati postignutu razinu stanja u području materijalnih uvjeta rada . 
 U PV u  Motovunu je potrebno u suradnji s predstavnicima Općine Motovun pristupiti izradi 
projektne i druge dokumentacije za dogradnju vrtića u sklopu zgrade područne osnovne škole.Nadalje, 
potrebno je obnoviti namještaj (dječje garderobe i police ).  
 U PV u Lupoglavu treba urediti dvorište (dopremiti zemlju kojom će se zasuti izgrađeni 
tunel, prepraviti pješčanik i nabaviti riječni pijesak). 

U PV u Sv.Petru u Šumi  potrebno je postaviti ogradu i s južne strane dvorišta ( kraj ulaza u 
sportsku dvoranu) . 
 U PV u Gračišću potrebno je sanirati parkete i sprave u dvorištu. 

U PV Pazinski Novaki potrebno je dovršiti uređivanje dvorišta postavljanjem zaštitne 
podloge, te dovršiti pribavljanje potrebne dokumentacije i financijskih sredstava za dogradnju i 
preuređenje vrtića. 
 U PV Tinjan potrebno je u suradnji s Općinom izraditi dokumentaciju za izgradnju novog 
vrtića.  
 U PV Karojba potrebno je, u suradnji s Općinom, urediti dvorište pored sportske dvorane i 
pristupiti osiguravanju sredstava za izgradnju novog vrtića, za što je projektna dokumentacija 
zgotovljena.  
 
IV   NJEGA, SKRB ZA TJELESNI RAST  DJECE I BRIGA ZA NJIHOVO ZDRAVLJE   
 
 Tijekom rujna i listopada 2011. god. medicinska sestra, psihologinja, defektologinja i 
odgajateljice dobit će podatke o zdravstvenom stanju novoupisane djece od pedijatrice Doma zdravlja 
Pazin, odnosno liječnika ambulanti iz pojedinih Općina. Pratit će prilagodbu svakog djeteta, pogotovo 
djece upisane u jaslice i djece s teškoćama u razvoju, a i svakog drugog novoupisanog djeteta, te od 
početka pedagoške godine graditi što bolju komunikaciju s roditeljima 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 eksperimentalno tokom mjeseca rujna četvrti obrok 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 (vegetarijanci, muslimani,djeca s alergijama na pojedine 
namirnice).    

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 većine djece u gornjoj zgradi 
matičnog vrtića i ove godine organizira se u prostoru dvorane, dok djeca nekoliko skupina imaju 
dnevni odmor u sobi dnevnog boravka skupine. 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 u Karojbi  obrok (marenda)  je oko 10,30 sati, a odmor 
(spavanje) se omogućava iznimno pojedinom djetetu, ako za to ima potrebu. 

 Svakodnevno će se s djecom provoditi tjelesne aktivnosti, vodeći pri tome računa da se svaku 
priliku iskoristi za boravak u vanjskim prostorima i to ne samo u našim dvorištima, već u gradskim 
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parkovima, na obližnjim livadama i šumarcima. U oba objekta matičnog  vrtića djeca će biti u 
mogućnosti koristiti dvoranu za tjelesni odgoj.  
 Sistematske preglede djece u 5. godini života, polaznika vrtića u Pazinu  provodit će 
pedijatrica Doma zdravlja Pazin po posebnom programu. Djeca koja će slijedeće školske godine biti 
školski obveznici bit će sistematski pregledana na proljeće 2012.god. Za djecu ostalih područnih vrtića 
će se s liječnicima u nadležnim ambulantama također osigurati zdravstveni nadzor. 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 (dinosaur 
Dino). 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: 
1. provođenje kvalitetne prehrane i uvođenje 4.obroka za djecu koja ostaju u vrtiću nakon 15, 

30 sati;  
2. sustavno provođenje zdravstvenog odgoja djece u svim skupinama, uključujući zdravstvenu  

edukaciju roditelja, te zdravstvenu edukaciju odgajatelja, 
3. praćenje zdravstvenog stanja djece, s naglaskom na prevenciju zaraznih bolesti, nepravilnog 

razvoja sustava za kretanje i prevenciju pretilosti, 
4. antropometrijska mjerenja, sistematski pregledi, evidentiranje anomalija 
5.   uvođenje HACCP-a 
 
V  PLAN RADA PSIHOLOGA 
 
  Osnovni cilj rada psihologinje na početku pedagoške godine biti će upoznavanje novoupisane 
djece, opservacija djece po skupinama u cilju praćenja adaptacije kod pojedine djece, s posebnim 
naglaskom na jaslice, djecu mlađeg uzrasta u mješovitim skupinama i djecu s posebnim potrebama; 
identifikacija djece koja zahtijevaju posebnu pažnju s ciljem utvrđivanja postoji li kod njih neka 
posebna potreba i rad s djecom u skladu s tim potrebama – u skupini i inividualno.  

Za djecu s teškoćama u razvoju sudjelovat će u izradi individualiziranih programa rada 
zajedno s ostatkom stručnog tima, te se uključivati u provedbu programa na način primjeren 
pojedinom djetetu.  

Osim rada s djecom, posebnu će pažnju posvetiti i radu s roditeljima. Roditeljima će biti 
ponuđene radionice-predavanja u sklopu roditeljskog sastanka o specifičnim odgojnim temama za koje 
se unutar skupine pokaže interes i/ili potreba za prorađivanjem (odgojni stilovi roditelja, postavljanje 
granica u odgoju, disciplina, komunikacija s djetetom, agresija …). O temama će se dogovarati s 
odgajateljima pojedinih skupina. Osim toga, roditeljima će biti na raspolaganju i za individualne 
razgovore o specifičnim teškoćama s kojima se susreću u odgoju svog djeteta. U listopadu će, zajedno 
s ravnateljicom Vesnom Rusijan i odgajateljicom Mirjanom Gulja započeti provedbu programa škole 
za roditelje djece jasličkog uzrasta „Rastimo zajedno“. 

Psihologinja će pratiti i usmjeravati rad odgajatelja na programiranju rada i ostvarivanju 
programa te će koordinirati godišnji plan stručnog usavršavanja odgajatelja. Zajedno s 
defektologinjom i ravnateljicom provodit će interne edukacije za odgajatelje o temama za koje se 
iskaže interes i potreba (timski rad, komunikacija, individualni pristup djetetu i sl. ). Organizirat će i 
voditi radne grupe za unaprijeđivanje odgojno-obrazovnog rada u vrtiću. U sklopu tih radnih grupa 
radit će na superviziji teških situacija u radu koje iznose odgajatelji. Pratit će i nadzirati odgajatelje 
pripravnike do položenog stručnog ispita u suradnji s ravnateljem i mentorom pripravnika. Osim toga, 
pratit će i usmjeravati studente predškolskog odgoja koji stručnu praksu obavljaju u našoj ustanovi.  

Za sve odgajatelje psihologinja je, zajedno s ostatkom stručnog tima, na raspolaganju za 
konzultacije o radu s pojedinom djecom, programiranju rada u skupini i sl. S odgajateljima svih 
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skupina će zajedno s defektologinjom održati konzultativne razgovore o specifičnim potrebama 
pojedine djece u skupini, a tijekom tih razgovora dogovarati će i daljnju suradnju. Osim toga, po 
pozivu odgajatelja uključit će se i u individualne informacije s roditeljima pojedine djece.  

Nadalje, psihologinja će sudjelovati u formiranju odgojno-obrazovnih skupina i provedbi 
inicijalnih intervjua, pripremi informacija o novoj djeci za odgajatelje, bavit će se istraživačkim i 
inovacijskim radom, surađivat će s drugim ustanovama i stručnjacima izvan ustanove, sudjelovat će u 
radu Odgajateljskog vijeća te će se kontinuirano stručno usavršavati (praćenjem stručne literature i 
sudjelovanjem na seminarima, simpozijima, kongresima i stručnim aktivima). Redovito će se sastajati 
s kolegicama iz vrtića u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. U suradnji s ravnateljicom odlučivat 
će o nabavci stručne literature i nabavci novih didaktičkih sredstava. 

Psihologinja će radni dan organizirati tako da svakodnevno, u prijepodnevnim satima, boravi u 
odgojnim skupinama, prati djecu i po potrebi individualno radi s njima te bude na raspolaganju 
odgajateljima za konzultativne razgovore vezane za specifičnosti u ponašanju pojedine djece u 
skupini. Ostatak dana planirat će i pripremati se za rad s djecom, odgajateljima i roditeljima, izrađivati 
nalaze i mišljenja, voditi dosjee djece te surađivati s ravnateljicom pri obavljanju tekućih pedagoških 
poslova. 

Psihologinja pripravnica će do kraja odraditi sadržaje planirane Programom pripravničkog 
staža te se pripremiti za polaganje stručnog ispita. Osim neposrednog rada s djecom u PV Motovun, 
pomagat će odgajateljicama iz tog područnog vrtića pri planiranju primjerenih sadržaja rada i poticaja 
za djecu te pri praćenju razvoja djece. Po potrebi će raditi individualno s djecom s otkrivenim 
odstupanjima u razvoju u drugim područnim vrtićima. 
 
VI   PLAN RADA DEFEKTOLOGA 
 
Ove pedagoške godine vrtić pohađa osmero djece s teškoćama u razvoju koja su prošla postupak 
Prvostupanjskog tijela vještačenja pri Centru za socijalnu skrb te dvoje djece koja su u postupku 
vještačenja no još nemaju Rješenje (stanje 12.rujna 2011.)  Slijedi popis vještačene djece i kratak opis 
programa rada: -u matičnom vrtiću: 

1. I.J. – (r.18.12.2004.), dijagnoza: usporen psihomotorni i govorni razvoj - rad na 
osamostaljivanju, poticanje govorno-jezičnog razvoja,  kognitivnog razvoja i razvoja 
grafomotorike. Obzirom da je dječak školski obveznik radit će se i na pripremi za školu. 
Dječak je također u tretmanu Centra za CP Pula. 

2.  E.P. – (r.28.05.2006.), dijagnoza: Redukcijski defekt nožica, hipodaktilija; Spoznajni, govorni 
i socio-emocionalni razvoj prate dob, potrebno je pratiti motorički razvoj, posebno razvoj 
grube motorike. 

3. N.M.- (r.29.09.2007.), dijagnoza: Anacusis perc. lat  dex. et sin. Potrebno je poticati razvoj 
slušanja i govora, počevši od oponašanja glasanja u različitim situacijama  u vidu jednosložnih 
i dvosložnih formi prema razvoju prvih riječi. I dalje inzistirati da se dijete uključi u tretman  
Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ u Rijeci. 

4. L.K.- (r.13.06.2008.), dijagnoza: Hypotonija, pedes equinovari.  Potrebno je poticati 
cjelokupni razvoj s posebnim naglaskom na motorički radi postizanja što bolje stabilnosti kod 
djeteta. Dječak je također u tretmanu Centra za CP Pula. 

5.   D.B.- (r.2.07.2007.), dijagnoza: Agenesia manus lat sin. Spoznajni, govorni i socio-
emocionalni razvoj prate dob, potrebno je pratiti motorički razvoj, posebno razvoj fine 
motorike i poticati samostalnost kod djeteta. 

- u PV Gračišće: 
6. I.D. –(r.21.06.2005.), dijagnoza: Syndactylia dig man dex. Spoznajni, govorni i socio-
emocionalni razvoj prate dob, potrebno je pratiti motorički razvoj, posebno razvoj fine motorike i 
poticati samostalnost kod djeteta. 

- u PV Lupoglav: 
7. A.M.P.-(r.6.08.2006.), dijagnoza: Hypoacusis perceptiva billateralis. Djevojčica je u tretmanu 
Dnevnog centra za rehabilitaciju Slava Raškaj dvaput tjedno gdje se s njom radi na rehabilitaciji 
slušanja i govora. U vrtiću će se pratiti i poticati kognitivni te socio-emocionalni razvoj kod 
djevojčice. 
- u PV Pazinski Novaki: 
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8. M.D. – (r.17.04.2007.), dijagnoza: Nespecifični poremećaj govora i govornog jezika. Poticati razvoj 
ekspresivnog i receptivnog govora  kroz uvođenje prirodne geste i uključivanje u što više 
svakodnevnih aktivnosti uz komentiranje onoga na što je dijete trenutno usmjereno. Govor treba biti 
što jednostavniji i s puno ponavljanja.  Dječak je također u tretmanu Centra za CP Pula. 
-u PV Sv.Petar u Šumi: 
9. L.U. (r. 20.08.2004.) - usporen psihomotorni i socio-emocionalni razvoj, odgođen upis u prvi 
razred; trenutno u postupku vještačenja. Dječak je također u tretmanu Centra za CP Pula. 
10. P.G. (r. 3.10.2007.) – usporen psihomotorni razvoj; trenutno u postupku vještačenja. Djevojčica je 
također u tretmanu Centra za CP Pula. 
 
Rad sa djecom s teškoćama u razvoju predviđen je na slijedeći način: 
1. INDIVIDUALNI RAD – pojedinačno sa svakim djetetom po individualnom programu. 
2. RAD U ODGOJNOJ SKUPINI REDOVNOG VRTIĆA – prati se socijalizacija djeteta, odnos 

druge djece prema djetetu s teškoćama u razvoju, ponašanje u igri, mogućnosti djeteta, cilj je 
naučiti dijete kako pregovarati i razmjenjivati ideje, kako započinjati i završavati socijalne 
interakcije i kako sklapati prijateljstva. Dugoročni cilj je da se dijete toplo, spontano i sigurno 
druži s drugima. 

3. SUSTAVNO PRAĆENJE – vođenje dosjea o svakom djetetu. 
4. POMOĆ ODGAJATELJIMA – pomoći odgajateljicama u stvaranju podržavajućeg, razvojnog 

okruženja, pomoć u uviđanju individualnih razlika i zadovoljavanju djetetove razvojne razine 
(kroz specifičnu igru), davati sugestije odgajateljicama kako ostvariti odnos s djetetom s 
poteškoćama, kako ga uvesti u interakciju tj. kako pomoći djetetu da se uključi i sudjeluje s 
ostalom djecom u igri. 

5. SURADNJA S RODITELJIMA -  suradnja s roditeljima najvažniji je dio programa za djecu s 
teškoćama u razvoju koja su uključena u vrtićke  aktivnosti. Savjetovanje je usredotočeno na 
pomoć roditeljima u rješavanju svakodnevnih zadataka iz individualnog programa, pomoć u 
učenju kako podržati dijete i kako se nositi se s pozitivnim i negativnim emocijama. 
Osim spomenute djece defektologinja će kroz opservaciju i boravak u ostalim skupinama i u 

suradnji s odgajateljicama identificirati ostalu djecu s kojima je potrebno individualno raditi na 
poticanju cjelokupnog razvoja. 

Zajedno sa ostalim članovima stručnog tima u svibnju će provoditi inicijalne intervjue s 
roditeljima novoupisane djece u vrtić i jaslice. Nakon dogovora s odgajateljima i ostalim članovima 
stručnog tima organizirat će interne edukacije za odgajatelje s tematikom iz svog područja rada. 

Tijekom pedagoške godine prisustvovati će različitim edukacijama i aktivima defektologa-stručnih 
suradnika istarske županije. 
 
VII  ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 
 
 U pedagoškoj 2011./2012.god. u Vrtiću će se provoditi cjelodnevni (9 i 10 satni) i poludnevni 
(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+» 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 naobrazbi (NN 10 / 97) 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.) 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, 
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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 sa 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, te zajedno s djecom izrađivati “ljetopis” njihove 
skupine (područnog vrtića); 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 
individualnog dosjea sačinjavati i bilješke s opservacije psihologinje, defektologinje, medicinske 
sestre ili nekog od vanjskih suradnika, njihova mišljenja i nalazi. 
 Bitne zadaće vezane uz neposredni rad s djecom u ovoj pedagoškoj godini bit će: 

1. nastavak istraživanja i unapređivanje odgojno-obrazovne prakse u mješovitim 
dobnim skupinama,  

2. inkluzija djece s teškoćama u razvoju, 
3. otvorenost, komunikacija i suradnja – među jasličkim skupinama, između 

jasličkih i vrtićkih skupina, između vrtićkih skupina, između pojedinih vrtića ( područnih i 
matičnog ), 

4. korištenje prostora vrtića na način najpogodniji dječjim potrebama i ciljevima 
odgojno-obrazovnog procesa, 

5. stvaranje poticajnog, kreativnog i ugodnog okružja i ugođaja,  
6. optimalna organizacija rada, koja uključuje fleksibilan, odgovoran i suradnički 

pristup radu, prilagođen potrebama rada s djecom i roditeljima, 
7. nastavak istraživanja likovnog izražavanja i stvaralaštva djece, te potenciranja 

tjelesnog, glazbenog, dramskog i plesnog odgoja, 
8. učenje kroz projekte, 
9. istraživanje funkcije pedagoški neoblikovanog, prirodnog i otpadnog materijala u 

igri i učenju djece, 
10. planiranje i provođenje sadržaja i načina rada koji garantiraju siguran boravak 

djece u Vrtiću, 
 

Ove zadaće  su nastavak naših ranijih, višegodišnjih i kontinuiranih nastojanja 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. Ksenije Vičić, prof. Sande Sušanj  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 Zupaniji i Zagrebu. Rad na njihovoj realizaciji je dugotrajan i vjerojatno ćemo ih ponavljati 
kao bitne još niz pedagoških godina. 
 U sklopu 1. zadaće očekuje se od svih odgajatelja da promatraju, bilježe i analiziraju stečena 
iskustva u radu sa dobno mješovitim skupinama. Poseban naglasak stavit ćemo na adaptacijske 
situacije u mješovitoj jasličko-vrtićkoj skupini i u skupinama gdje su zajedno djeca u dobi od dvije i 
pol godine života pa do polaska u školu. 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 poteškoćama 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 vditi računa o mogućnostima za optimalno 
poticanje cjelokupnog razvoja djece koja su školski obveznici u takvim dobno mješovitim skupinama. 
 U našem vrtiću, matičnom i područnima, u sklopu 4. bitne zadaće očekuje se nastavak 
događanja bitnih promjena u organizaciji prostora svih soba za dnevni boravak djece, kao i drugih, 
pogotovo garderobnih prostora vrtića, hodnika i sanitarija. U objektivnim okolnostima skučenosti u 
starom dijelu našeg vrtića u ul. Prolaz O.Keršovanija osobito je važno da za djecu budu otvorene sve 
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skupine, da se djeci omogući slobodno i sigurno kretanje kroz vrtić i jaslice, pogotovo prema kuhinji i 
dvorani, koja se, osim za vježbanje, koristi i za dnevni odmor djece. Svako dijete mora biti potaknuto 
da se slobodno kreće unutar Vrtića, da zadovoljava svoje interese, potrebe za komunikacijom i 
druženjem i izvan svoje matične sobe, čime stiče bezbroj dobitaka, prvenstveno na planu vlastitog 
osamostaljivanja, kao i na planu stvaranja odnosa povjerenja prema sebi i drugima (djeci i odraslima). 
Isti pristup očekuje se i u objektima gdje nema prekapacitiranosti prostora soba, ali zato ima 
nedovoljno iskorištenih prostora i načina komunikacije koji su u funkciji dječjih interesa. 
 U sklopu 6. zadaće očekuje se od odgajatelja i drugih djelatnika da, promatrajući djecu i 
planirajući sadržaje rada, međusobno dogovaraju sve detalje organizacije rada, od dolaska na posao i 
odlaska s posla, rasporeda rada u vrijeme smanjenog broja djece u vrtiću ili pak u situacijama kada rad 
s djecom zahtijeva da jedan odgajatelj ostane s jednim dijelom skupine djece u zgradi vrtića a drugi s 
drugim dijelom izlazi van vrtića; do interesnih centara u prostorima koje djeca zajednički koriste, 
predstava i izleta koje će se organizirati, načina usklađivanja ručka i dnevnog odmora djece, vremena i 
načina korištenja dvorane za tjelesni odgoj, formiranja i načina korištenja glazbenog kabineta i sl. 

U sklopu 9. bitne zadaće očekuje se pribavljanje mnoštva raznovrsnog materijala, sredstava i 
sadržaja koje će se staviti na izbor i samostalno korištenje djeci, uz stručno vođenje odgajatelja. 
Odgajatelj mora nastojati da od poučavatelja postane dječji suradnik u učenju te da djeci demonstrira 
kako se uči surađujući, samostalno čineći, istražujući. Nužno je u vrtiću stvarati situacije u kojima će 
svako pojedino dijete biti u poziciji da samostalno uči vršiti izbore, da samostalno istražuje svoju 
okolinu i sebe, da uči i od druge djece, osim od odgajatelja, te da participira u takvoj atmosferi koja će 
ga motivirati za daljnja istraživanja i stvaralaštvo. Očekuje se odgajateljev odnos potpunog poštivanja 
djeteta, njegove usredotočenosti  na razumijevanje poruke koju mu dijete upućuje i njegovo povjerenje 
u dijete. Jedino takav odnos može dovesti do ispoljavanja  djetetovih maksimalnih kapaciteta. Svaki 
drugi odnos ga omalovažava i koči u razvoju. Od odgajatelja se nadalje očekuje da pažljivo promatra 
svako dijete u svojoj skupini, da bilježi zapažanja o njegovom razvoju i prati njegove stvarne potrebe, 
kako bi ga ponudom sadržaja, materijala i organizacijom rada u vrtiću mogao zadovoljiti. 
Svakodnevnim praćenjem, pažljivim slušanjem  djece, odgajatelj će doći do saznanja kakvim 
“projektima” (temama, cjelinama, sadržajima) će se tijekom pedagoške godine baviti s djecom. 

Uvažavajući sve prethodno opisane zadaće, odgajatelj i svi djelatnici vrtića će u sklopu 10. 
bitne zadaće, voditi računa da se dijete prije svega u vrtiću osjeća sigurno. Odgajatelji će, zajedno sa 
stručnim timom, u ovoj pedagoškoj godini pojačano raditi na reviziji i nadopunjavanju protokola za 
postupanje kojim se osigurava kvalitetna briga o svim aspektima sigurnosti u vrtiću. 
*************************************************************************** 

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; u studenom Dan mrtvih, u prosincu: Sv.Nikola, Božić i Nova godina, u 
veljači: Valentinovo, Dani meda, u ožujku: maškare, Dan žena, Dan očeva, Proljetna svečanost, 
Svjetski dan voda, u travnju: Dan planeta zemlje, Uskrs, Dječji tjedan poduzetništva; u svibnju: 
Majčin dan, Dječji olimpijski festival, u lipnju: Dan Vrtića, Dan Grada Pazina, završne 
svečanosti i u kolovozu: Krugovi prijateljstva – međunarodni stručni skup odgajatelja.  

 
Osim navedenih, sve će skupine biti uključivane u javne priredbe: kazališne i kino predstave, 

kulturno-zabavne i športske programe, odlazit će na jednodnevne izlete, samostalno ili sa roditeljima 
diljem Istre, na Platak, na Učku, na more, u zoološki vrt, 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 koje provodimo s djecom, roditeljima, raznim suradnicima, u Vrtiću i izvan njega. 
 
VIII    NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE 
           ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA 
 
 Odgojiteljice, medicinska sestra, defektologinja, psihologinja i ravnateljica dužne su se 
permanentno obrazovati i stručno usavršavati i to na nekoliko razina: 
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 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 Odgojiteljskim vijećima- planiramo održati 6 sjednica; 
- na internim radnim grupama: odgajatelji iz područnih vrtića i odgajatelji iz po tri/četiri skupine 

matičnog vrtića će redovito, a najmanje 3 puta tijekom pedagoške godine  obrađivati teme iz 
svakodnevog života vrtića ( planiranje zajedničkih aktivnosti, organizacija rada, pristup pojedinom 
djetetu i obitelji, uvođenje pripravnika, rad sa studentima, uređivanje interijera i sl.),  

- na edukacijama u našem vrtiću koje će provoditi vanjski stručni suradnici ( dr.sc. Irena Bezić i 
prof. Desanka Virant ), s temama po izboru odgajatelja; 

- na predavanjima, savjetovanjima, seminarima i drugim stručnim skupovima koji će se organizirati 
izvan naše ustanove, od strane Agencije za odgoj i obrazovanje. 

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. 
 Stručne radne grupe oformit će se u područjima koja tretiraju navedene bitne odgojno-
obrazovne zadaće ustanove, posebno za: vrtićke skupine po pojedinim objektima matičnog vrtića; za 
skupine svih područnih vrtića zajedno te za jasličke odgojne skupine. 

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. Ovisno o zahtjevima odgajatelja - pripravnika 
volontera, o potrebama ustanove i mogućnostima osnivača i dalje će se organizirati volonterski rad, 
prvenstveno zbog osiguravanja stažiranja odgajateljima-pripravnicima koji to žele. 

Nadalje, na sve stručne skupove objavljene u Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje 
Republike Hrvatske za  2011. i 2012. godinu, na one oglašene u “Školskim novinama” ili na drugi 
način, a za koje bude bilo interesa, osiguranih finacijskih sredstava, te za koje smatramo da će 
doprinijeti radu Vrtića, uputit ćemo svoje predstavnike. 

I dalje će se kontinuirano nabavljati nova izdanja knjiga iz odgojno-obrazovnog i srodnih 
područja, časopise “Zrno”, “Dijete, vrtić, obitelj”, „Dijete i vrtić“, “Napredak”, “Okoliš”, “Radost”, „ 
Moj planet“, „Smib“, “Školske novine” i “Glas Istre”. 
 
IX   SIGURNOSNO ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAMI 

U VRTIĆU 
 

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. Voditeljica 
programa ( psihologinja  Gordana Trošt-Lanča) osigurat će  dostupnost protokola svim zaposlenicima 
vrtića i roditeljima djece u vrtiću. Vezano uz fizičku sigurnost djeteta, zdravstvenu zaštitu djeteta te 
zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja bitne zadaće će i u ovoj pedagoškoj godini biti: 
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• pridržavanje jasnih pravila u vezi dovođenja djeteta u vrtić i dolaska po dijete; poštivanje 
protokola postupanja kod boravka djece u sobi dnevnog boravka i drugim prostorima vrtića te izvan 
vrtića (šetnje, posjete, izleti, zimovanja, ljetovanja):  

• utvrđivanje postupaka i poštivanje protokola o postupanju kod rizičnih situacija: praćenje 
protokola postupanja kod povrede djeteta, kod bolesnog djeteta, kod epidemija te utvrđivanje 
standarda higijene i čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora. 

• utvrđivanje protokola postupanja vezanih za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja: 
postupanje kod sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta, 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, 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. 
 
X  SURADNJA S RODITELJIMA 
 
 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 tijekom rujna održat će se 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.); periodično 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 
individualni susreti odgajatelja s roditeljima radi zajedničke procjene i zajedničkog utjecaja na razvoj 
djeteta; individualni susreti psihologa, 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”; 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 uvođenje programa Rastimo zajedno – podrška 
roditeljima djece do 3 godine, koju ćemo provoditi u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i 
Unicefom. O planu suradnje s roditeljima odgajatelji i stručni suradnici obavijestit će roditelje na 
početku pedagoške godine. 
 
XI SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 
 
 I u ovoj pedagoškoj godini kontinuirano će se surađivati sa gradskim, općinskim i županijskim 
strukturama vlasti, s pazinskom OŠ Vladimira Nazora, s Domom zdravlja, Crvenim križem, GSŠ 
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J.Dobrile, Pazinskim kolegijem, sa Centrom za socijalnu skrb, s Etnografskim muzejem Istre, s 
Muzejem Grada Pazina, s  pazinskom Glazbenom školom i  Pučkim otvorenim učilištem, s Drušrvom 
“Naša djeca”, s Hrvatskim auto-klubom, Policijskom postajom, Vatrogasnom postajom, Turističkom 
zajednicom Središnje Istre, te s većinom pazinskih poduzeća. Izvan Pazina: s Riječkim kazalištem 
lutaka, Malim lutkarskim kazalištem - Pula, 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 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.  

Nastavljamo i suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba kroz znanstveni 
projekt “Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju”. (voditeljica projekta je 
prof. Josipa Bašić ) te kroz HURID – udrugu za ranu intervenciju u djetinjstvu. Njegovat ćemo vezu sa 
našim prijateljima i donatorima iz Njemačke: Florianom Hollerrittom, Elke Babiuch  i Dječjim 
vrtićem iz Korbena (Frankfurt). Uspostavit ćemo suradnju s odgojiteljima, stručnim suradnicima i 
ravnateljima iz predškolskih ustanova Srbije i Crne Gore, kroz projekt „Krugovi prijateljstva“. 
 
XII GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA 
  

Ravnateljica će nastojati da se realizira Godišnji plan i program rada ustanove, da se ostvare 
planirana poboljšanja u materijalnim uvjetima rada vrtića, da se unapređuje struka i jača kompetencija 
svakog odgajatelja i drugih djelatnika. Pomagat će savjetom i nadzirati rad odgojitelja, pogotovo 
odgajatelja pripravnika, pripremat će i voditi sjednice Odgajateljskog vijeća, organizirati stručno 
usavršavanje odgojitelja i drugih djelatnika vrtića, pokrenuti postupak napredovanja u struci za 
odgajatelje, kontaktirati s roditeljima i rješavati one probleme koje nisu u mogućnosti odgojitelji i 
drugi djelatnici rješavati samostalno, organizirati zajedničke aktivnosti odgojnih skupina vrtića, 
surađivati s ravnateljima istarskih i drugih vrtića, te stručnjacima iz različitih područja vezanih za 
djelatnost vrtića, te baviti se svim drugim poslovima na koje je obvezuju pravni akti ustanove. 

Bitne zadaće ravnatelja su  : 
1. pravovremeno osiguravanje financijskih sredstava za realizaciju programa rada 

ustanove, 
2. nastavak poticanja stručnih djelatnika u jačanju njihove osobne i profesionalne 

kompetencije, kao i osiguravanje uvjeta za vlastito stručno usavršavanje, 
3. razvijanje organizacije (ustroja) 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, 14. rujna 2011.  

Ravnatelj:                                            
Vesna Rusijan Ljuština,prof.      

 
 
 U skladu sa čl. 21. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbe ( NN 10/97. ), te člankom 
36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na 
sjednici održanoj 19. rujna 2011.g. donijelo je Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godinu 2011./12. 
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