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I. USTROJSTVO   RADA 

 

Program  Dječjeg vrtića „Orepčići“ temelji se na humanističko – 

razvojnom pristupu ranog odgoja i obrazovanja, te se kod djece potiče cjeloviti rast i 

razvoj. Dijalogom između roditelja i vrtića, te šire društvene zajednice želimo stvoriti 

što bolje uvjete za kvalitetno odrastanje svakog pojedinog djeteta. 

U vrtiću se provodi redovni program, verificirani program predškole i 

verificirani program za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“. 

 

REDOVNI PROGRAM 

Dječji vrtić „Orepčići“ u ovoj pedagoškoj godini redovnim radom započeo 

je 01.09.2022. godine u devet odgojno – obrazovnih skupina. Ove godine ukupno je 

upisano 139 djece u dobi od jedne godine do godine prije polaska u osnovnu školu. 

Radi povećanja potrebe za uslugama vrtića, i to naročito roditelja djece 

od 1 godine do 3 godine, kapacitete vrtića proširili smo za jednu  odgojnu  skupinu. 

Vrtić djeluje na dvije lokacije – Faranski progon 12 i područni odjel na adresi 

Strossmayerova 32.   

STRUKTURA I SPISAK RADNIKA PREMA RADNIM MJESTIMA 

 

Ime i prezime Radno mjesto Stručna sprema 

Adela Karlovčan ravnateljica VSS 

Maja Tićak zdravstvena voditeljica VŠS 

Helena Žagar psihologinja VSS 

Maja Grubišić odgajateljica VSS 

Tatjana Lacmanović odgajateljica VSS 

Patricia Peranić odgajateljica VŠS 

Ana  Plišić odgajateljica VŠS 

Lidija Pravdica odgajateljica VŠS 

Martina Mavrinac odgajateljica VSS 

Dijana Šimunić Vrcan odgajateljica VŠS 

Karin Tijan odgajateljica VSS 

Marina Šanko Brletić odgajateljica VSS 

Kristina Grubišić Pobor odgajateljica VSS 

Tea Budžar odgajateljica VŠS 

Marina Mamuza odgajateljica VŠS 

Tanara Đanović odgajateljica VŠS 

Morena Bibić odgajateljica VŠS 

Iris Gabrić Učiteljica razredne 
nastave  

VSS 

Martina Piškor Profesorica Hr. jezika VSS 



   
 

Eli Pravdica Odgajateljica, 

pripravnica 

VSŠ 

Tina Močilac odgajateljica VŠS 

Silvija Šipek odgajateljica VŠS 

Janja Devčić kuharica SSS 

Tanja Modričan spremačica SSS 

Daniela Hušidić spremačica SSS 

Ivanka Jakovčić spremačica SSS 

Snježana Šupukivić spremačica SSS 

Dalibor Karlić  Kuhar SSS 

 

Radi povećanja broja skupina, ove pedagoške godine zaposlene su 2 odgajateljice. 

Martina Piškor i Iris Gabrić zaposlene se kao nestručne zamjene na rok od pet 

mjeseci. Na raspisani Natječaj nije se javio niti jedan odgajatelj. 

 

 

PREGLED SKUPINA, BROJ DJECE  I ODGAJATELJICE U DV „ OREPČIĆI“ 

 

Skupina Broj djece 
10 – satni 

program 

Odgajateljice 

   

Glavna zgrada    

   

U 1. godini života 12 Kristina Grubišić Pobor i Iris Gabrić 

U 1. i 2. godini života 11 Marina Šanko Brletić, Eli Pravdica 

U 1. i 2. godini života  13 Tamara Đanović i Martina Piškor 

U 2. i 3. godini života (1 
dijete s TUR u 2.godini 

života) 

14 Ana Plišić i Morena Bibić 

U 4., 5. i 6. godini života 19 Dijana Šimunić Vrcan i Tea Budžar 

U 4., 5. i 6. god. života (1 

dijete s TUR u 5.godini 
života) 

18 Lidija Pravdica i Karin Tijan 

   

   

Područni objekt    

   

U 4., 5. i 6. godini života 

(1 dijete s TUR u 4.godini 
života) 

18 Maja Grubišić, Tatjana Lacmanović 

U 3., 4. i 5. godini života  20 Particia Peranić, Silvija Šipek 

U 4. godini života (1 dijete 
s TUR u 5.godini života) 

14 Martina Mavrinac i Marina Mamuza 

Ukupno 139  

 



   
 

Program predškole planira se organizirati u mjesecu siječnju 2023. do kraja 

svibnja, a obuhvatio bi djecu koja nisu redovni polaznici vrtića. Za djecu koja su 

polaznici vrtića, program predškole integriran je u redovni program te se provodi od 

listopada, 2022. 

 

  

Pedagoška godina počinje 1. rujna 2022, a završava 31. kolovoza 2023. godine. 

 Struktura pedagoške godine 

 

Mjesec 
br. 

dana 
nedjelja subota Blagdan 

radni 

dan 
sati 

 

09/2022. 30 4 4 0 22 176  

10/2022. 31 5 5 0 21 168  

11/2022. 30 4 4 2 20 160  

12/2022. 31 4 5 1 21 168  

01/2023. 31 5 4 1 21 168  

02/2023. 28 4 4 0 20 160  

03/2023. 31 4 4 0 23 184  

04/2023. 30 5 5 1 19 152  

05/2023. 31 4 4 2 21 168  

06/2023. 30 4 4 2 20 160  

07/2023. 31 5 5 0 21 168  

08/2023. 31 4 4 1 22 176  

  

365 52 52 10 251 2008 

 

UKUPNO  

 

 

 

RADNO VRIJEME 

 

Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja, tako da vrtić radi pet dana 

u tjednu (od ponedjeljka do petka) u radnom vremenu od 6,30 do 17,00 sati. 

Radno mjesto Radno vrijeme 

Ravnateljica 40- satno radno vrijeme 

Zdravstvena voditeljica 20- satno tjedno radno vrijeme 

Psihologinja 20- satno tjedno radno vrijeme 



   
 

Odgajatelji Od 06,30-12,00; 07-12,30;  i od 11,00-

16,30; 11,30-17,00; odnosno 5,5 sati 
dnevno u neposrednom radu s djecom. 

Ostatak se odrađuje na poslovima 
pripreme za rad, razni oblici suradnje s 
roditeljima, stručno usavršavanje i 

društvene aktivnosti 

Voditelj kuhinje Od 06,30 - 14,30 sati 

Kuharica Od 07,00 – 15,00 sati 

Spremačice Od 09,30 – 17,30 sati 
Od 10,30 – 18,30 sati 

 

 

 

RAD SUBOTOM I NEDJELJOM 

 

Rad subotom, sukladno planu odgojno-obrazovnog rada, predviđa se za: 

 

- „Riječki Karneval“-veljača 2023. godine 

- „Karnevalska povorka  u Crikvenici“- veljača 2023. godine 

- Eko akcija „Zelena čistka“- travanj 2023. 

- „Vesela bućica“ – prosinac, 2022. godine 

- Zimovanje u Staroj Sušici 

- „Prosinac u Frankopanu“ 

- Škola skijanja „Guru“ – veljača, 2023.  

 

RAD U LJETNIM MJESECIMA 

Rad u ljetnim mjesecima organizirati će se sukladno potrebama roditelja na temelju 

provedenih anketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

II. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 Svakodnevna briga o stvaranju uvjeta i osiguravanju potrebnih sredstava i 

materijala za kvalitetno provođenje djelatnosti i unapređivanja kvalitete življenja 

djece i odraslih u zajednici. Stvaranje sigurnih uvjeta u prostorima vrtića kao i na 

vanjskom prostoru u vrtiću i oko njega. 

  Ulaganja u objekte: 

- U sklopu projekta „Jedi zdravo, jedi ribu“, pod mjerom A.1.3. Podizanje svijesti o 

nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u vrtićima – opremanje kuhinje: nabavka 

zamrzivača za ribu i konvektomata za pripremu hrane 

- Uređenje i saniranje podova i zidova u dvije odgojne skupine – sobe te uređenje 

pripadajućeg hodnika – izmjena zidnih i podnih ploha 

- Uređenje soba u područnom objektu – uređenje zidnih ploha 

- Sanacija i uređenje sanitarnog čvora, u područnom objektu 

- Održavanje vanjskog i unutarnjeg prostora ostalog dijela vrtića, glavnog i područnog 

objekta  

 

 

Obogaćivanje materijalne sredine: 

- didaktičkog materijala za skupine 

- nabavka likovnog potrošnog materija 

- nabavka slikovnica 

- vodeni stol – istraživačke aktivnosti na vanjskom prostoru 

- trampolin i tobogan (područni objekt) 

 

Ulaganje u opremu: 

- Prijenosno računalo – 1 kom 

- Printer – 1 kom 

- TV prijemnici – 3 kom 

 

 

 

 

 

 



   
 

III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

Bitna zadaća odnosit će se na promicanje razvoja djeteta, na način da stječu 

pozitivne stavove i navike zdravog načina života u segmentima bitnima za rast i 

razvoj kroz osiguravanje higijenskih uvjeta, preventivnom zdravstvenom zaštitom i 

prehranom. 

Programske zadaće Sadržaji rada Nosioci Vrijeme provedbe 

   

Osiguravanje  
higijenskih uvjeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravstvena zaštita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacija 
prehrane 

- strukturiranje 
prostora u funkciji 
djetetovih potreba i 
sigurnosti djece 
-  strukturiranje 
prostora na način da se 
može adekvatno čistiti 
- redovito čišćenje i 
dezinfekcija prostorija u 
kojima djeca borave 
- redovito presvlačenje 
posteljine 
- nadzor nad pravilnom 
upotrebom sredstava za 
čišćenjem 
- održavanje čistoće u 
kuhinji  
- održavanje vanjskog 
prostora 
Suradnja sa „Pestic“, 
- poduzeće za  
dezinsekciju i 
deratizaciju 
- suradnja sa NZZJZ-
sanitarni obilasci 
 
 
 
- sudjelovanje na prvim 
roditeljskim sastancima 
- inicijalni razgovori s 
roditeljima kod upisa 
- fleksibilnost kod 
popodnevnog odmora 
-praćenje i analiza 
pobola 
- provođenje 
zdravstvenog odgoja 
djece i svih zaposlenih 
 
 
-izrada jelovnika 
 
-kontinuirana suradnja 
sa svim kuhinjskim 
osobljem 
- praćenje izvještaja 
kemijske i 
mikrobiološke analize  
-antropometrijsko 
mjerenje 

 odgojitelji, stručni tim 
 
 
 
odgojitelji 
 
 
spremačice 
 
 
spremačice 
 
zdravstvena voditeljica 
 
 
kuharice 
 
 
 
 
 
zdravstvena voditeljica 
 
 
NZZJZ 
 
 
 
Zdravstvena voditeljica 
 
Zdravstvena voditeljica 
 
odgojitelji   
 
zdravstvena voditeljica 
i zdravstveni stručnjaci 
 
zdravstvena voditeljica 
 
 
 
NZZJZ i zdravstvena 
voditeljica 
 
Zdravstvena voditeljica 
 
 
Zdravstvena voditeljica 
 
 
Zdravstvena voditeljica 

kontinuirano 
 
 
 
kontinuirano 
 
 
svakodnevno 
 
 
2-3x mjesečno i po 
potrebi 
kontinuirano 
 
 
svakodnevno 
 
 po potrebi 
 
 
2x godišnje i po 
potrebi 
 
 
2x godišnje i po 
potrebi 
 
 
 
 
tijekom 9 mjeseca 
 
 
po potrebi 
tijekom godine 
 
 
kontinuirano 
 
 
 
2x godišnje 
 
 
kontinuirano 
 
 
4x godišnje 
 
 
2x godišnje 



   
 

Podizanje kvalitete 
higijenskih uvjeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt „Jedi 
zdravo, jedi ribu“ - 
usvajati nove 
spoznaje o važnosti 
konzumiranja plave 
ribe kod djece 
predškolske dobi 
 

Pravilno pranje ruku 
 
Igre i aktivnosti s 
djecom na temu 
‘’Pravilno pranje ruku’’ 
(čitanje slikovnica, 
edukativne igre, pranje 
ruku...) 
 
Prezentacija i 
predavanje sanitarnih 
inžinjera NZZJZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Djelovanje 
konzumiranja plave ribe 
na imunološki sustav 
kao prevencija bolesti u 
ranoj i odrasloj dobi: 

- Upoznavanje 
roditelja s 
prehranom u 
dječjem vrtiću 
koja sadrži 
plavu ribu 

- Predavanje 
nutricionista 

- Predavanje 
zdravstvene 
voditeljice 

Zdravstvena voditeljica 
 
 
Zdravstvena 
voditeljica, odgajatelji 
 
 
 
 
Zdravstvena voditeljica 
u suradnji s NZZJZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravstvena voditeljica 

Kontinuirano tijekom 
godine 
 
Kontinuirano tijekom 
godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuirano tijekom 
godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

Tijekom protekle dvije pedagoške godine radilo se na suradnji, otvorenoj 

komunikaciji i na poticanju suradničkog učenja, kao i na kreiranju kvalitetnijeg odnosa 

između vrtića i obitelji korisnika. Cilj navedenog bio je daljnje njegovanje kulture vrtića 

kao ljudskoj zajednici, živom sustavu prepoznatljivom po međusobnim odnosima ljudi, 

njihovom zajedničkom radu, upravljanju ustanovom, organizacijskom i fizičkom 

okruženju te usmjerenosti na pozitivan rast i razvoj svakog djeteta.  

Ove godine u vrtić je upisano troje djece s potvrđenom teškoćom u razvoju, odnosno 

s Rješenjem prvostupanjskog tijela vještačenja, te još dvoje djece bez Rješenja, no u 

procesu obrade pri KBC-u Rijeka. Stoga smo i ove godine bitnu zadaću usmjerili na 

kvalitetu inkluzivnog procesa – Poticanje govorno-jezičnog razvoja, kao i 

neverbalne komunikacije sve djece, s ciljem kvalitetnije inkluzije djece s 

teškoćama u razvoju.  

U ovom segmentu razvoja izrazito je važna suradnja s roditeljima kojima ćemo 

putem roditeljskih sastanaka obratiti pažnju na temu inkluzije. Uputit ćemo ih na koji 

način kod kuće mogu pridonijeti spomenutom segmentu razvoja, odnosno kako s 

djecom razgovarati o različitostima i toleranciji te ih poticati na ponašanja prihvaćanja 

i uključivanja sve djece u igru. Roditeljima djece s teškoćama potrebna je dodatna 

podrška stoga nam je važno i s njima nastaviti ostvarivati kontinuirani kontakt i 

razgovor.  

 

U svakodnevnom radu odgajateljice vrtićkih skupina će na razne načine poticati 

govorno - jezični razvoj – postavljanje slikovnica na vidljivo mjesto u sobi, listanje i 

čitanje slikovnica, verbaliziranje i imenovanje bića, stvari i pojava u okolini, očekivanje 

od djeteta da verbalizira svoje misli, potrebe i osjećaje, poticanje predčitalačkih 

vještina. U skupinama jasličke dobi govorni – jezični razvoj potiče se pjevanjem i 

puštanjem raznih dječjih pjesmica, čitanjem djeci na glas, postavljanjem sličica na 

vidljivo mjesto putem kojih djeca također mogu komunicirati svoje misli, potrebe i 

osjećaje (najmlađi uzrast te djeca s TUR), imenovanjem i verbaliziranjem osoba, stvari 

i pojava u okolini,…  



   
 

Kako bismo obogatili svakodnevne aktivnosti, uključili smo se u međunarodni projekt 

„Naša mala knjižnica“ i to sa svim vrtićkim skupinama. Projekt “Naša mala knjižnica” 

usmjeren je na popularizac iju čitanja među djecom i stalno povećanje i razvoj 

dječje publike i to zanimljivim i poticajnim aktivnostima prilagođenim njihovu 

uzrastu. Svrha ovoga je projekta ponuditi djeci knjigu koja zaokuplja pažnju 

svojim cjelokupnim sadržajem, potaknuti na čitanje uz promišljanje i aktivno 

sudjelovati u stvaranju publike koja razmišlja, analizira i usmjereno djeluje na 

svim područjima društvenog života. 

Suradnja s Gradskom knjižnicom pojačana je kroz mjesečne odlaske u knjižnicu i 

posudbu knjiga  za vrtić te učlanjenja cijele skupine. Djeca koja pohađaju vrtić 

imaju besplatno učlanjenje u knjižnicu. 

 U suradnji s Gradskom knjižnicom odlučili smo postaviti kućice za razmjenu knjiga 

i to na više lokacija u Gradu Kraljevici. Prva je postavljena u naselju u dječjem parku, 

a ostalih 3 biti će postavljene na ostale lokacije. 

Sve navedeno u skladu je s Nacionalnim kurikulumom za radni i predškolski odgoj i 

obrazovanje u kojem se potiče i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za 

cjeloživotno učenje, a prva jest Komunikacija na materinjem jeziku. U dokumentu se 

navodi da se u ranoj i predškolskoj dobi komunikacija na materinskome jeziku osnažuje 

osposobljavanjem djeteta za pravilno usmeno izražavanje i bilježenje vlastitih misli, 

osjećaja, doživljaja i iskustava u različitim, za njega svrhovitim i smislenim 

aktivnostima. Upravo u takvom kontekstu promišljamo o odgojno-obrazovnom radu i 

aktivnostima za nadolazeći period.  

  

Također, sudjelujemo u projektu - Podizanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe 

kod djece u vrtićima (1), Uključivanjem u provedbe navedenih projekata želimo 

podignuti razinu poduzetnosti unutar kolektiva, odnosno aktivirati osobne potencijale 

na kreativan, konstruktivan, odgovoran i inovativan način u svrhu prilagodbe 

promjenjivim okolnostima u različitim područjima života.  

 
Nadalje, planira se nastavak unapređenja i oblikovanja poticajnog, materijalnog, 

socijalnog i vremenskog okruženja prostora skupina te realizacija oblikovanja 



   
 

zajedničkih prostora u funkciji igre i učenja djece. Primjena suvremenih procesa učenja 

djece, poticanje suradnje, timskog rada i kvalitete interakcije na svim razinama:   

- proširiti i oblikovati prostore s ciljem obogaćivanja života djeteta u vrtiću 

- prostor soba strukturirati i mijenjati tijekom godine prateći potrebe djece 

- obogaćivanje centara  materijalima 

- fleksibilna organizacija poslijepodnevnog odmora za svu djecu koja nemaju potrebe 

za popodnevnim odmorom  

- stvaranje suradničkog ozračja u odgojno-obrazovnoj ustanovi i uspostavljanje, 

partnerskih odnosa između svih sudionika odgojno obrazovnog procesa: dijete-dijete; 

odrasli-dijete i odrasli-odrasli. 

  

 

Vanjski prostor je u funkciji integriranog učenja, poticanje razvoja motoričkih 

sposobnosti i navika zdravog načina života stoga ćemo:  

- svakodnevno promišljati i osigurati različite materijale i igre na vanjskom prostoru sa 

ciljem što raznovrsnijeg izražavanja, istraživanja i konstruiranja 

- svakodnevno dogovarati, planirati i provoditi različite sportske aktivnosti na vanjskom 

prostoru  

- voditi djecu u šetnje u bližu okolicu vrtića. 

 

Praćenje, dokumentiranje i individualno planiranje kao bitan segment rada 

odgojitelja:  

- razvoj različitih tehnika praćenja i dokumentiranja aktivnosti djece i odgojnog 

procesa u cilju razumijevanja djeteta  

- timska planiranja/refleksije u svrhu dogovaranja daljnjih smjernica rada i provedbe 

projekata  

- grupnom refleksijom mijenjati shvaćanje o djetetu, stavove roditelja i odgojitelja 

prema djetetu kao osobi, mijenjanje prostora kao stimulirajući faktor  za daljnji rad. 

 

Zadaće na nivou ustanove u kontinuitetu 

- razvijanje ekološke svijesti kod djece 

- obogaćivanje odgojno-obrazovnog procesa blagdanima, proslavama, svečanostima, 

posjetima i izletima (na način koji to epidemiološka trenutna situacija bude 

dopuštala) 

-  očuvanje kulturne baštine 



   
 

-  poticanje, uvažavanje i prihvaćanje različitosti kroz svakodnevni život s djecom s 

posebnim potrebama (alergije, djeca s teškoćama u razvoju), 

-  program praćenja kvalitete rada vrtića – samovrednovanje. 

 

 

 

Pedagoška dokumentacija 

 

   Tijekom pedagoške godine vodit će se pedagoška dokumentacija. Pedagoška 

dokumentacija odgojne skupine obuhvaća mjesečni plan i program rada za mjesec 

rujan, tromjesečne planove. Redovito će se voditi: Imenik djece, Program stručnog 

usavršavanja, Razvojne mape djeteta – tri odgojne skupine, Matična knjiga djece, 

Matična knjiga zaposlenika, Ljetopis dječjeg vrtića, Knjiga zapisnika (zapisnici timskih 

susreta, zapisnici stručnih grupa i radionica, zapisnici Upravnog i Odgajateljskog 

vijeća), Dokumentacija rada zdravstvene voditeljice kao i Zdravstveni kartoni djece u 

dječjem vrtiću, Pedagoška dokumentacija rada psihologa – dosjei djece (po potrebi). 

 

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

Bitna zadaća svih planiranih oblika stručnog usavršavanja je poticanje odgojno 

obrazovnih radnika na podizanje kvalitete rada te stalnu procjenu i mijenjanje vlastite 

odgojno obrazovne prakse. Individualno i grupno usavršavanje biti će u funkciji 

jačanja stručne kompetencije i profesionalnog razvoja odgajatelja, zdravstvene 

voditeljice, psihologinje i ravnateljice. 

 

Odgajateljska vijeća – 4 x godišnje – ravnateljica, odgojitelji, psihologinja i 

zdravstvena voditeljica 

Seminari, stručne grupe, radionice i timski dogovori: 

- Praćenje i bilježenje u svrhu boljeg razumijevanja djeteta – odgojiteljice i 

psihologinja - tijekom godine 

- Kreativne radionice – odgojiteljice - tijekom godine 

- Timski dogovori – odgojiteljice, zdravstvena voditeljica, psihologinja i ravnateljica - 

jednom mjesečno 

- Higijenski minimum - vanjski suradnici - tijekom godine 

- Radionice na temu govorno – jezičnog razvoja djece predškolske dobi 

- Specifičnosti i metode rada s djecom s PAS, Centar Coralina – Maja Bonačić, 

mag.psych, terapeut igrom, NLP praktičar 



   
 

- Stručna ekskurzija - svi zaposlenici 

Sukladno planu i mogućnostima realizirat će se i ostala stručna usavršavanja u 

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

sporta. 

  

VI.  SURADNJA S RODITELJIMA 

Unapređivanja suradnje s roditeljima ove pedagoške godine biti će usmjerene na: 

        - unapređivanje kvalitete individualnog informiranja roditelja o djetetu 

        - unapređivanju suradničkih i partnerskih odnosa s obitelji 

- provedba radionica „Rastimo zajedno“ 

        - pružanje podrške obitelji. 

Roditelje treba prihvatiti i uključiti kao ravnopravne partnere u odgoju i obrazovanju 

djeteta. Dozvoliti im da postanu kreatori života djeteta u predškolskoj ustanovi te ih 

uključivati u obogaćivanju materijalne sredine i kreatore vanjskog prostora na kojem 

će dijete boraviti i kada nije u vrtiću. 

Roditeljima treba slati poruke prihvaćanja, uvažavanja i dobrodošlice. 

Ciklus od 11 radionica za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“, nakon dvije godine 

nemogućnosti realizacije cjelokupnog programa, održat će se putem susreta uživo. 

Radionice će provoditi psihologinja i odgajatelji, od listopada do prosinca, 2022.  

 

VII.  SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

Grad Kraljevica 

        - ostvarivanje djelatnosti - Osnivač 

        - suradnja u organizaciji manifestacija u organizaciji grada 

        - održavanje radionice „Rastimo zajedno“ za roditelje čija djeca nisu polaznici                  

predškolske ustanove  

- provedba projekta „Jedi zdravo, jedi ribu“ 

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

         - dostava podataka o programima, predškole 

         - organizirano provođenje stručnog usavršavanja 



   
 

         - suradnja u organizaciji stručnih skupova 

         - stručno usavršavanje – pripravnik 

 

Dječji vrtići Primorsko-goranske županije    

         - razmjena iskustva iz pedagoške prakse 

         - uzajamne posjete 

         - sportski susreti i kulturne manifestacije 

 

Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije 

- suradnja oko provođenja mjera i uputa za rad u uvjetima povezanima s COVID-

19, Nacionalnog stožera civilne zaštite, Ministarstva odgoja i obrazovanja te 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 

 

Osnovna škola 

            - zajedničko obilježavanje manifestacija  

            - roditeljski sastanak za predškolu 

            - korištenje sportske dvorane 

 

Gradska knjižnica i čitaonica 

- posjete 

- učlanjenje predškolaca i djelatnika 

- organizacija izložbi 

- pričaonica 

 

Turistička zajednica grada 

- sudjelovanje u dječjoj reduti 

- sudjelovanje na manifestaciji „Prosinac u Frankopanu“ 

 

 

Dom zdravlja 

- pružanje preventivne zaštite 

- hitni slučajevi 



   
 

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo 

- kontrola hrane 

- kontrola prostora i opreme 

- sanitarni godišnji i polugodišnji pregled 

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevica 

- posjet vatrogasnoj postaji 

- organizacija pokaznih vježbi 

- vježbe evakuacije za sve djelatnike i djecu vrtića 

 

Centar za rehabilitaciju Fortica 

- Projekt „ Moj prijatelj u Fortici“ 

 

 

VIII. PLAN I PROGRAM  ZDRAVSTVENE VODITELJICE 

Godišnji plan i program zdravstvene voditeljice 

Temeljna zadaća zdravstvenog voditelja je njega i skrb za tjelesni razvoj i zdravlje 

djece, s posebnim naglaskom na očuvanju zdravlja, radu na osiguranju i unapređenju 

higijenskih uvjeta-skrbi o optimalnim higijensko zdravstvenim uvjetima za rast i razvoj 

djece, te radu na praćenju i unapređenju prehrane. 

Bitni zadaci u ovoj pedagoškoj godini su: 

- rad na usvajanju i pojačanom provođenju higijenskih navika u cilju sprječavanja i  

širenja oboljenja kod djece, odgajatelja i ostalog osoblja 

 

Planiranje, provođenje i koordinacija rada 

provođenja zdravstvene zaštite 

 Vrijeme provođenja 

 

- sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i 
programa rada vrtića 
- izrada godišnjeg plana i programa rada 
medicinske sestre tjedno planiranje 

- sudjelovanje u planiranju i programiranju 
njege i zdravstvene zaštite u odgojnim 
skupinama  

- vođenje zdravstvene dokumentacije 

 

kolovoz- rujan 
 
rujan 
 

tijekom cijele godine 
 
 

svakodnevno 



   
 

- vršenje antropometrijskih mjerila 

- briga o dezinfekciji 
- nadzor higijenskog stanja i održavanje 
ćistoće prostora u kojem djeca borave 

- kontrola higijene djece i djelatnika 
- praćenje epidemiološke situacije 
- suradnja s epidemiologom, stomatologom, 

ortopedom 
- sastavljanje jelovnika u suradnji s 
Zavodom za javno zdravstvo 

- provođenje mjera za suzbijanje infekcija 
 

listopad i svibanj 

tijekom cijele godine 
tijekom cijele godine 
tijekom godine 

 
svakodnevno 
mjesečno i po potrebi 

 
dva puta godišnje 
 

svakodnevno 

 

IX.  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJICE 

 

Bitne zadaće: 
- Omogućavanje stručnog usavršavanja svim djelatnicima u skladu s njihovim 

interesom i potrebama ustanove u cilju obogaćivanja i unapređivanja rada Vrtića 
- Osmišljavanje i uključivanje djelatnika i djece u aktivnosti koje pridonose otvorenosti 

vrtića prema društvenoj zajednici i njegovoj prepoznatljivosti 
- Povezivanje svih objekata vrtića s ciljem unapređenja odgojno-obrazovne rada kao i     
ravnomjerna raspodjela odgovornosti na sve djelatnike ustanove 

- Unapređenje osnovne djelatnosti vrtića pronalazeći kvalitetna i optimalna rješenja za 
  boravak djece i rad svih radnika vrtića 
- Stalno praćenje potreba djece i roditelja 

- Pronalaziti rješenja za pribavljanje dodatnih financijskih sredstava zbog unapređenja 
   odgojno-obrazovnog rada 
- Vođenje Pojekta „ Jedem zdravo jedem ribu“ 

 
 
 

Bitne zadaće 
 

Sadržaj Rok 

 

 
 
 

 
Upravljanje i financijsko 
poslovanje 

- rad u tijelima upravljanja vrtića Upravnom vijeću 

i Odgajateljskom vijeću, te provođenje odluka 
- po potrebi usklađivanje Općih akata sa zakonima 

i podzakonskim aktima 

- suradnja s pročelnicom Grada Kraljevice 
- vođenje pozitivne kadrovske politike u skladu s 

Državnim pedagoškim standardima 

- suradnja s Osnivačem u sustavu Riznice 
- osiguranje materijalnih sredstava za redovan 

odgojno-obrazovni rad i dodatne programe kroz 

izradu financijskog plana 
- nadzor nad financijskim poslovanjem u skladu sa 

važećim zakonskim odredbama proračunskih 

korisnika i praćenje namjeskog trošenje 
proračunskih sredstava 

- podnošenje polugodišnjih  i godišnjih financijskih 

 

 
 tijekom 
 

 godine 



   
 

izvješća Upravnom vijeću i nadležnim 

institucijama 
- obavljanje i drugih poslova sukladno Statutu 

 
U odnosu na djelatnike 
vrtića 

 
 
 

- osiguranje materijalne sigurnosti, kao i 
poštivanje svih  

- prava i obveza iz Pravilnika o radu 

- provođenje mjera zdravstvene zaštite, zaštite na 
radu i civilne zaštite u skladu s procjenom 
opasnosti 

- sprječavanje diskriminacije po spolu, vjeri 
- stvaranje dobrih suradničkih odnosa među 

djelatnicima 

- izrada Godišnjeg plana i programa, 
- praćenje provedbe, evaluacija postignutog i 

izrada Izvješća s zdravstvenom voditeljicom 

- planiranje odgajateljskih vijeća, stručnih grupa i 
radionica 

- provedba upisa u novu pedagošku godinu 

- pravovremena nabavka potrošnog i didaktičkog 
materijala 
 

 
 

 
 
 

 
  tijekom 
  

  godine 

 

U odnosu na društvenu 
sredinu 
 

- suradnja s drugim vrtićima iz regije 

- otvorenost medijima 
- suradnja sa svim društvenim čimbenicima 
- suradnja s Centrom za socijalnu skrb 

 

 

        
tijekom  
godine 

 
Stručno usavršavanje 

- sudjelovanje na stručnim skupovima za ravnatelje 
prema Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje 

- sudjelovanje na Županijskom vijeću za ravnatelje 
- stručno usavršavanje na području financija i 

prava 

- zapošljavanje djelatnika sukladno Zakonu i 
Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

 
tijekom 

godine 

  

U odnosu na dijete 
 

- stvaranju uvjeta za odgoj djeteta sukladno 

zadanim ciljevima i zadaćama odgojno-
obrazovnog rada iz Godišnjeg plana i programa 

- obogaćivanje usluga vrtića novim programima 

 

tijekom 
godine 

 
 
 

 

- upoznavanje roditelja sa sigurnosnim 
programom postupanja u rizičnim situacijama u 
vrtiću (preuzimanju i predaje djeteta, bijeg iz 

vrtića, boravak na vanjskom prostoru,postupanju 

 
 
 

         



   
 

 

 
U odnosu na roditelja 
 

 

pri ozljedi i bolesti djeteta, nadzor kretanja 

odraslih u vrtiću, postupanju u slučaju nasilja) 
- radno vrijeme i rad u ljetnim mjesecima 

prilagoditi roditeljima 

- uključivanje roditelja, kroz različite oblike 
suradnje u odgojno-obrazovni rad 

- uključivanje u rješavanje specifične problematike 

u slučajevima rastave roditelja, nasilja u obitelji i 
sl. 

- Sudjelovanje na radionicama, roditeljskim 

sastancima i druženjima za roditelje  

tijekom  

     
godine 

 

 

X. PLAN I PROGRAM PSIHOLOGINJE 

 

Bitne zadaće Sadržaj Rok 

U odnosu na dijete Praćenje psiho-motoričkog razvoja sve djece 

 

Provođenje testiranja djece školskih 

obveznika, u suradnji s odgajateljima 

 

Realizacija radionica za djecu školske 

obveznike – Poticanje socio-emocionalnih 

kompetencija 

Praćenje i opservacija djece zbog specifičnosti 

u ponašanju 

Praćenje i opservacija djece zbog 

odstupanja/regersije u psiho-motornom 

razvoju 

Individualan rad s djetetom – rad prema 

principima terapije igrom 

Radionice vezane za specifične teme, na razini 

jedne vrtićke skupine 

Tijekom 

godine 

Listopad – 

Prosinac, 

2022. 

 

Ožujak – 

Travanj, 2023. 

 

Prema potrebi 

 

Prema potrebi 

 

Prema potrebi 

 

Prema potrebi 



   
 

U odnosu na roditelje Roditeljski sastanak za roditelje djece školskih 

obveznika – „Procjena nekih aspekata 

spremnosti za školu“ 

Razgovori i savjetovanje roditelja djece 

školskih obveznika, specifične teme 

Roditeljski sastanci vezani za specifične teme 

prema uočenim potrebama 

Savjetovanje roditelja oko specifičnih tema 

vezanih za razvoj djeteta – poticanje i 

motivacija 

Listopad - 

prosinac, 

2022. 

Tijekom 

godine 

Prema potrebi 

 

Kontinuirano 

tijekom godine 

U odnosu na 

djelatnike vrtića 

Kontinuirana podrška u radu, vezana za 

rad odgajatelja u odnosu na cijelu skupinu, 

kao i u odnosu na pojedino dijete  

Pomoć pri izradi Individualnog plana i 

programa rada za djecu s teškoćama, kao i 

kontinuirana podrška u radu 

odgajateljicama  

 

Razmjena zapažanja o praćenoj  i 

testiranoj djeci 

 

Tijekom cijele 

godine 

 

Tijekom 

godine 

 

 

Tijekom 

godine 

U odnosu na 

društvenu sredinu 

 

Suradnja s Osnovnom školom Kraljevica  

Suradnja s CZSS, Rijeka 

- Suradnja s drugim vrtićima iz regije 

 

Otvorenost medijima 

Tijekom 

godine 

Prema potrebi 

Tijekom 

godine 

Prema potrebi 



   
 

Stručna usavršavanja Konferencija „Rastimo zajedno“ 

 

stručna usavršavanja u organizaciji 

Agencije za odgoj i obrazovanje, 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

te stručnih udruga i centara 

Listopad, 

2021. 

 

Tijekom 

godine 

 

 

XI. PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG VIJEĆA   

 

Razdoblje Sadržaj rada 

Rujan - donošenje Godišnjeg plana i programa rada vrtića za 2022./23. 
- donošenje Kurikuluma za petogodišnje razdoblje 

prosinac - donošenje drugog rebalansa Financijskog plana za 2022.godinu 

prosinac - donošenje Financijskog plana za 2023. s projekcijama za 2024. 

i  2025. godinu 

veljača/ožujak - donošenje odluke o upisima za pedagošku godinu 2022./23 
- Financijsko izvješće za 2022. godinu 

Srpanj 
- utvrđivanje potreba za stručnim radnicima i donošenje odluke o 

raspisivanju natječaja 

kolovoz - donošenje Godišnjeg izvješća o radu za 2022./23. 

tijekom godine 

- odluke o raspisivanju natječaja za zaposlenje te zasnivanju i 

prestanku radnog odnosa 

- odlučuje o drugim pitanjima sukladno zakonu, statutu i općim 
aktima vrtića  

 

 

 

 

 

 



   
 

XII. PLAN I PROGRAM RADA TEHNIČKE SLUŽBE 

 

Kuhar 

Redni 

broj 

PROGRAMSKI  SADRŽAJI Vrijeme realizacije 

1. OSNOVNI POSLOVI 

-nabava i zaprimanje namirnica, posuđa i druge robe 

provjera kakvoće primljene robe  

-raspoređivanje i određivanje količinski namirnica prema 

jelovniku i broju djece 

-održavanje higijene u kuhinji, skladištu i posuđu za prijevoz 

hrane 

- brigao nabavi i dotrajalosti posuđa 

- sudjelovanje u svim glavnim fazama pri kuhanju obroka;  

- raspored hrane po odgojno-obrazovnim skupinama i 

objektima 

- kontroliranje utroška sredstava za pranje, čišćenje i 

dezinfekciju  

 

2. TEKUĆI ADMINISTRATIVNI POSLOVI 

-   ažurno vođenje HACCP dokumentacije 

-   vođenje knjige Promet i zaključno stanje 

-  provođenje mjesečne i godišnje inventure posuđa, pribora 

i  zaliha 

 

3. OSTALI POSLOVI 

- briga o propisanim mjerama zaštite na radu u okviru svog 

djelokruga rada, 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

tijekom godine 

 



   
 

- sudjelovanje u izradi plana nabave na potrebe kuhinje 

(namirnice, oprema i sitni inventar) 

- iniciranje popravaka zapaženih nedostataka u kuhinji i 

popratnim prostorijama 

 

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

- sudjelovanje na radionicama pripreme zdravih obroka i 

pripreme ribljih obroka 

 

 

kolovoz/rujan 

 

tijekom godine 

 

 

 

Jesen 2022. i proljeće 

2023.  

 

 

 

Pomoćne kuharice  

Redni 

broj 

PROGRAMSKI  SADRŽAJI Vrijeme realizacije 

1. OSNOVNI POSLOVI 

-pomaže u pripremanju obroka i obavljanju ostalih poslova 

prema uputama kuhara 

-serviranje hrane za doručak, marendu i ručak 

- pomaganje pri raspoređivanju i podjeli obroka u 

blagovaoni i po odgojno-obrazovnim skupinama;  

raspremanje i čišćenje stolova 

- briga o higijeni odjeće i ruku; dezinfekciji posuđa, kuhinje 

i pratećih prostora kuhinje 

-pranje posuđe i održavanje čistoće u kuhinji i pratećih 

prostora kuhinje;  

-odlaganje otpada u za to određeni prostor, 

 

svakodnevno 

 

svakodnevno  

jednom tjedno i po 

potrebi 

svakodnevno 

 

svakodnevno 

 

 tijekom godine 



   
 

- obavlja druge poslove po nalogu zdravstvene voditeljice i 

ravnatelja 

- djelomična nabava namirnica (pomoćne kuharice u 

područnim vrtićima) 

- priprema doručka užine i priloga prema jelovnicima 

(pomoćne kuharice u područnom objektu) 

 

2.TEKUĆI ADMINISTRATIVNI POSLOVI 

-ažurno spremanje dostavnica  

- provođenje mjesečne i godišnje inventure posuđa, pribora 

i  zaliha 

 

3. OSTALI POSLOVI 

- briga o propisanim mjerama zaštite na radu u okviru svog 

djelokruga rada, 

- sudjelovanje u izradi plana nabave na potrebe čišćenja i 

održavanja prostora (materijal i sredstva za čišćenje 

održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu)  

- iniciranje nabave materijal i sredstva za čišćenje 

održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu za 

potrebe kuhinje (područni vrtići) 

- iniciranje popravaka zapaženih nedostataka u kuhinji i 

popratnim prostorijama 

 

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

- sudjelovanje na radionicama pripreme zdravih obroka i 

pripreme ribljih obroka 

svakodnevno i prema 

potrebi 

 

svakodnevno 

 

 

jednom tjedno 

mjesečno i krajem 

godine 

 

 

svakodnevno 

 

kolovoz/rujan 

 

tijekom godine 

 

tijekom godine, po 

potrebi 

 

 

Jesen 2022 i proljeće 

2023. 

 

 

 



   
 

Spremačice 

Redni 

broj 

PROGRAMSKI  SADRŽAJI Vrijeme realizacije 

1. OSNOVNI POSLOVI 

- održavanje čistoće prostorija za boravak djece sanitarija i 

ostalih prostorija vrtića (predsoblje, uredi, terase, 

blagovaona, gospodarski ulaz itd.), vanjskih površina i 

dvorišta;                    

- raspremanje i spremanje ležaljki;  

-redovito pranje, peglanje i mijenjanje posteljine i ostalog 

rublja 

- provjetravanje prostorija; dezinfekcije igračaka; odnošenje 

otpada na predviđeno mjesto 

 -zaključavanje i otključavanje vrtića tijekom radnog 

vremena 

- krojački popravci posteljine, zavjesa, radne odjeće i 

pomagala za rad u odgojno-obrazovnim skupinama 

-obavljanje drugih poslova po nalogu zdravstvene voditeljice 

i ravnatelja 

 

2. TEKUĆI ADMINISTRATIVNI POSLOVI 

- vođenje evidenciju utroška sredstava za higijenu i pranje, 

čišćenje i dezinfekciju  

- vođenje nadzorni listova 

- sudjelovanje u provedbi godišnje inventure 

- ažurno spremanje dostavnica  

 

3. OSTALI POSLOVI 

 

svakodnevno 

 

svakodnevno  

jednom tjedno i po 

potrebi 

svakodnevno 

 

svakodnevno 

po potrebi 

 

 tijekom godine 

 

 

svakodnevno 

svakodnevno 

prosinac 

tijekom godine 

 

 

tijekom godine 

 

kolovoz/rujan 



   
 

- briga o propisanim mjerama zaštite na radu u okviru svog 

djelokruga rada, 

- sudjelovanje u izradi plana nabave na potrebe čišćenja i 

održavanja prostora (materijal i sredstva za čišćenje 

održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu)  

- iniciranje nabave materijal i sredstva za čišćenje 

održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu 

- iniciranje popravaka zapaženih nedostataka u unutarnjim i 

vanjskim prostorima vrtića 

 

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

- sudjelovanje na radionicama pripreme zdravih obroka i 

pripreme ribljih obroka 

 

 

tijekom godine, po 

potrebi 

 

tijekom godine 

 

 

 

Jesen 2022 i proljeće 

2023.  

 

 

 



   
 

XIII. STRUKTURA RADNOG VREMENA 2022./2023. 

 

Odgojitelji  

 

BROJ RADNIH DANA za obračun sati (bez 

nedjelja, subota, praznika i godišnjeg 

odmora) 

 
213 dana  x 8 = 1704 

 

BLAGDANI (koji padaju u radne dane)  10 dana x 8 = 80 sati 

PROSJEČNI GODIŠNJI ODMOR  28 x 8 =224 

UKUPNO (blagdani+ radni dani)  
251 dana x 8 sati = 

2008  

RAZRADA SATNICE 

 TJEDNO  GODIŠNJE 

NEPOSREDNI RAD (213 radnih dana) 5,5  1171,5 

PRIPREMA 

- tromjesečni plan, tjedni plan i vrednovanje, 

dnevni plan rada i zapažanja, dokumentacija o 

djeci, priprema prostora i materijala 

1,5 319,5 

DNEVNI ODMOR 0,5 106,5 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 

- odgojiteljska vijeća, seminari, radionice, 

refleksije, stručna literatura 

 60 

SURADNJA ukupno 

 

 S RODITELJIMA: 
- roditeljski sastanci (rujan, veljača, svibanj) 

- radionice / druženja  

- individualni razgovori 

 

 

 

3x2 = 6 

2x2= 4 

5 

34 

 

20 

 

 

 



   
 

- komunikacija putem viber grupa i maila (1/2 

sata mjesečno – kroz ) 

 

 OSTALA SURADNJA: 
- radni dogovori, radne skupine (tim rastimo 

zajedno i sl.) 

- su stručnjačka podrška-priprema za refleksiju 

 

5 

 

 

 

8 

 

3x2 

 

 

 

14 

 

OSTALO 

- sudjelovanje na manifestacijama izvan radnog 

vremena  

- priprema pisanih materijala za web 

- ostali poslovi po nalogu ravnatelja 

 

4,5 

 

4 

4 

12,5 

UKUPNO za radne dane  1704 

 

 

Struktura radnog vremena psihologa  

BROJ RADNIH DANA za obračun sati 
(bez nedjelja, subota, praznika i 
godišnjeg odmora) 

 

213 dana  x 4 = 

852 

 

BLAGDANI  
10 dana x 4 = 40 

sati 

GODIŠNJI ODMOR  28 x 4=112 

UKUPNO  
251 dana x 4 sati 
= 1004 

RAZRADA SATNICE 

 TJEDNO GODIŠNJE 

PEDAGOŠKO/PSIHOLOŠKI POSLOVI 

(213 radnih dana):  

3,25 692,2 



   
 

-Planiranje i pripremanje rada u ustanovi i po 

skupinama 

-Izvješća rada po skupinama i u ustanovi 

-Organizacija, ostvarivanje i praćenje odgojno-

obrazovnog procesa rada 

-vođenje i praćenje plana nabave opreme i 

didaktike 

- cjelovit pedagoško - instruktivni uvid u 

ostvarivanje programskih zadaća 

- vođenje knjižnice 

- pisanje zapisnika  
- vođenje foto dokumentacije 
- pisanje članaka za web 

- vođenje studentske prakse 
- rad s pripravnicima   
administrativni poslovi i dr. 

 

 

PLANIRANJE PROGRAMIRANJE I 

VREDNOVANJE OSOBNOG RADA: 

-dnevno planiranje 

-izrada godišnjeg  plana rada,  

-godišnje izvješće 

-SURADNJA 

-STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

106,5 

DNEVNI ODMOR 0,25 53,25 

UKUPNO za radne dane  852 

 

 

 

 

 



   
 

Struktura radnog vremena zdravstvene voditeljice  

BROJ RADNIH DANA za obračun sati (bez 

nedjelja, subota, praznika i godišnjeg 
odmora) 

 213 dana  x 4 = 

852 

 

BLAGDANI 
 10 dana x 4 = 40 

sati 

GODIŠNJI ODMOR  28 x 4 =112 

UKUPNO 
 251 dana x 4sati 

= 1004  

RAZRADA SATNICE 

 TJEDNO GODIŠNJE 

RAD NA REALIZACIJI PROGRAMSKIH 

ZADATAKA NJEGE, NADZORA ČISTOĆE, 
PREHRANE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 
DJECE I ZAPOSLENIKA (222 radnih 

dana):: 

-unapređenje njege, razvoja i zdravlja djece, 

-preventivna zdravstvena zaštita, 

-unapređenje i praćenje prehrane 

-unapređenje i praćenje razine čistoće 
objekata 

- praćenje higijensko- zdravstvene zaštite 
radnika 

- praćenje rada pomoćno-tehničkog osoblja 

3,25 692,2 

PLANIRANJE PROGRAMIRANJE I 

VREDNOVANJE OSOBNOG RADA: 

-dnevno planiranje 

-izrada godišnjeg  plana rada zdravstvene 
voditeljice 

-godišnje izvješće zdravstvene voditeljice 

-SURADNJA 

-STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

 

 

0,5 

 

 

 

106,5 

 



   
 

DNEVNI ODMOR 0,25 53,25 

UKUPNO za radne dane  852 

 

 

 


	Zadaće na nivou ustanove u kontinuitetu

