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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 

uvijete za kvalitetno odrastanje svakog pojedinog djeteta. 

U vrtiću se provodi redovni program ,verificirani program predškole, a u 

tijeku je verifikacija programa „Rano učenje engleskog jezika“. 

 

REDOVNI PROGRAM 

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

01.09.2016. godine u šest odgojno – obrazovnih skupina. Ove godine ukupno je 

upisano 121 djete u dobi od jedne godine do godine prije polaska u osnovnu školu. 

 

STRUKTURA I SPISAK RADNIKA PREMA RADNIM MJESTIMA 

 

Ime i prezime Radno mjesto Stručna sprema 

Adela Karlovčan ravnateljica všs 

Maja Tićak zdravstvena voditeljica všs 

Maja Grubišić odgajateljica všs 

Tanja Juranić odgajateljica všs 

Kristina Grubišić odgajateljica vss 

Tatjana Lacmanović odgajateljica vss 

Patricija Peranić odgajateljica všs 

Ana  Plišić odgajateljica všs 

Lidija Pravdica odgajateljica všs 

Marina Šanko Brletić odgajateljica vss 

Dijana Šimunić Vrcan odgajateljica všs 

Tina Močilac odgajateljica všs 

Karin Tijan odgajateljica všs 

Martina Bošnjaković odgajateljica všs 

Silvija Šipek odgajateljica všs 

Elizabeta Žnidarec voditeljica kuhinje sss 

Janja Devčić kuharica sss 

Barbara Gerić spremačica sss 

Maja Alibabić spremačica sss 

Draženka Lončarić 
zamjena za bolovanje 

odgajateljica vss 

 

 



 

U postupku je obrada dokumentacije za stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa za odgajateljicu u suradnji s Hrvatskim zavodom za 

zapošljavanje. 

 

PREGLED SKUPINA, BROJ DJECE  I ODGAJATELJICE 

 

Skupina Broj djece 
10 – satni 
program 

Odgajateljice 

U 1 i 2 godini života 14 Draženka Lončarić /Ana Plišić 

U 3 godini života 19 Kristina Grubišić / Martina Bošnjaković 

U 3, 4 i 5 godini života 23 Marina Šanko Brletić / Tina Močilac 

U 5 i 6 godini života 23 Lidija Pravdica / Maja Grubišić 

U 3, 4 i 5 godini života 20 Patricija Peranić / Silvia Šipek 

U 4, 5 i 6 godini života 24 Tatjana Lacmanović / Karin Tijan 

ukupno   

 

Program predškole planira se organizirati u mjesecu siječnju 2017. do  kraja 

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

 

U vrtiću se nudi i program ranog učenja engleskog jezika kojije u postupku 

verificiranja. 

 

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 

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 

Voditeljica kuhinje Od 06,30 -14,30 sati 

Kuharica Od 07,00 – 15,00 sati 

Spremačice Od 08,00 – 16,00 sati 
Od 10,00 -18,00 sati 

 



RAD SUBOTOM I NEDJELJOM 

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

 „Riječki Karneval“-veljača 2017. godine 

 „Karnevalska povorka  u Crikvenici“- veljača 2017. godine 

  Eko akcija „Zelena čistka“- travanj 2017. 

 „ Vesela bućica“ 

  Zimovanje u Staroj sušici 

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 uvijeta u prostorima vrtića kao i na vanjskom 

prostoru u vrtiću i oko njega. 

Kapitalna ulaganja u objekt: 

 uređenje vanjskog prostora vrtića - nabavka spravi 

 uređenje vanjskog prostora „Moj prvi povrtnjak“- uzdignute gredice 

 preuređenje sanitarnog čvora 

Kapitalna ulaganja u opremu: 

 nabavka dijela namještaja za odgojnu skupinu 

 nabavka računala 

 nabavka klupica za vanjski prostor 

 nabavka klime za dvije prostorij: 

 

Investicijsko održavanje: 

 održavanje zidnih i podnih površina 

 održavanje unutarnjeg i vanjskog prostora 

 održavanje ventilacijskih aparata, plinskih instalacija, sustava za grijanje, klima, 

vatrogasnih aparata, računala 

 održavanje sanitarija, namještaja 

Obogaćivanje materijalne sredine: 

 nabavka didaktičkog materijala za skupine 

 nabavka materijala za povrtnjak 

 nabavka likovnog potrošnog materijala 

 



 

 

 

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 
 

djelatnici komunalnog 
društva „ Kraljevičanka“ 
 
zdravstvena voditeljica 
 
 
NZZJZ 
 
 
 
 
Zdravstvena voditeljica,  
Odgojitelji 
Zdravstvena voditeljica,  
Odgojitelji   
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 
kontinuirano 
 
 
 
 
2x godišnje 
 
kontinuirano 
 
 
4x godišnje 
 
 
2x godišnje 

 

 

 

 

 



 

IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 
 

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 u funkciji integriranog učenja, poticanje razvoja motoričkih 

sposobnosti i navika zdravog načina života 

- 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  

- 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 

pokretanja projekata  

- grupnom refleksijom mjenjati shvaćanje o djetetu, stavove roditelja i 

odgojiteljap rema djetetu kao osobi, mjenjanje 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 

      -  očuvanje kulturne baštine 

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

s posebnim potrebama (alergije), 

      -  program praćenja kvalitete rada vrtića – samovrednovanje. 

 

 

 

 

      Pedagoška dokumentacija 

 

   Tijekom pedagoške godine vodit će se podagoška 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). 

 

 

 

V STRUČNO USAVRŠAVANJE 

Bitna zadaća svih planiranih oblika stručnog usavršavanja je poticanje odgojno 

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

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

jačanja stručne kompentencije i profesionalnog razvoja odgajatelja, zdravstvene 

voditeljice i ravnateljice. 

 

Odgajateljska vijeća – 4 x godišnje –ravnateljica, odgojitelji i zdravstvena voditeljica 

Seminari, stručne grupe, radionice i timski dodovori : 

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

tijekom godine 

- Kreativne radionice- odgojiteljice- tijekom godine 

- Timski dogovori- odgojiteljice i ravnateljica- jednom mjesečno 



- Higijenski minimum- vanjski suradnici- tijekom godine 

- Stručna ekskurzija- svi zaposlenici 

- Montessori u vrtiću- vanjski suradnik 

- Engleski u vrtiću- Udruga Tudor 

- Radionice za roditelje“ Rastimo zajedno“ 

Sukladno planu i mogućnostima realizirat će se stručna usavršavanja u 

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta. 

  

VI  SURADNJA S RODITELJIMA 

  

Bitne zadaće 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 

        - pružanje podrške obitelji. 

Zadaća vrtića je unaprijeđivati načine i kvalitetu informiranja roditelja o svemu što se 

radi predškolskoj ustanovi, a posebno informirati roditelja o  svemu onome što je 

važno za njegovo dijete. 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 koem 

će djete boraviti i kada nije u vrtiću. 

Roditeljima treba slati poruke prihvaćanja, uvažavanja i dobrodošlce. 

 

VII  SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

Grad  Kraljevica 

        - ostvarivanje djelatnosti- Osnivač 

        - suradnja u organizaciji manifestacija u organizaciji grada 

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 

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 

Dom zdravlja 

- pružanje preventivne zaštite 

- hitni slučajevi 

Nastavni zavod za javno zdravstvo 

- kontrola hrane 

- kontrola prostora i opreme 

- sanitarni godišnji i polugodišnji pregled 

Dobrovoljno vtrogasno društvo Kraljevica 

- posjet vatrogasnoj postaji 

- organizacija pokaznih vježbi 



 

 

 

VIII PLAN I PROGRAM  ZDRAVSTVENE VODITELJICE 

Godišnji plan i program zdravstvene voditeljice 

 

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 
- 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 
 

 
kolovoz- rujan 
 
rujan 
 
tijekom cijele godine 
 
 
svakodnevno 
listopad i svibanj 
tijekom cijele godine 
tijekom cijele godine 
tijekom godine 
 
svakodnevno 
mjesečno i po potrebi 
 
dva puta godišnje 
 
svakodnevno 

 

 

 

 


