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OSNOVNI PODATCI O CENTRU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE «GOLJAK» 
Predškolski odgoj: Centar za odgoj i obrazovanje «Goljak» 
Adresa: Zagreb, Goljak 2 
Broj i naziv pošte: 10 000 Zagreb 
Broj telefona: 01 4824-179 
Broj telefaksa: 01 4824-179 
e-mail: os-zagreb-114@skole.htnet.hr 
www.coogoljak.hr 
Županija: Grad Zagreb 
 
 
 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ravnatelj:  
______________________ 

                                                                                                                                         Željko Kranjec, dipl. teol.

PREDŠKOLSKA DJECA 

Broj djece predškolskog uzrasta 19  11+ 8 

Broj djece za koje je ustrojen 
rad u obitelji 

 
11 

 
11 

 
Broj skupina 

 
4 

 
2 u Centru + 2 za rad 

s djecom u stanu 
obitelji 
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GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA U PREDŠKOLSKIM 
SKUPINAMA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2018./2019. 

 
 

1. UVJETI RADA 

 

1.1. Podatci o području  

 
Tablica 1.: Podatci o djeci prema županiji stanovanja roditelja 
 

Naziv županije Broj djece % 

Grad Zagreb 10 53 

Zagrebačka županija 1 5 

Ostale županije 8 42 

Ukupno: 19 100 

 
5 djece, odnosno (25 %) djece uključeno je u stariju skupinu (skupina Leptirići, odgajatelj je 

defektolog Anto Ivković) i svakodnevno dolaze u Centar organiziranim prijevozom.  
 
Za 3 djece smještene na stacionaru Specijalne bolnice (16%) je organiziran rad u skupini na 

Zelengaju 37 (skupina Bubamare, odgajatelj je defektolog Milan Banjanin).   
 
11 djece (58%) se nalazi u programu odgojno-obrazovnog rada s neurorizičnom djecom 

predškolske dobi i djecom s motoričkim teškoćama i kroničnim bolestima u dobi od 6 mjeseci do 
polaska u osnovnu školu koji se odvija u stanu obitelji u organizaciji Centra Goljak. Dio njih je 
smješten na stacionaru Specijalne bolnice na Zelengaju (3 djece, 16%). Podijeljeni su u skupine 
Cvjetići (odgajatelj je defektolog Jelena Jukić)  i Zvjezdice (odgajatelj je defektolog Ankica Poplašen).  
 
 

1.2.  Oblik organizacije 
 

U Centru «Goljak» organiziran je poludnevni program predškolskog odgoja i naobrazbe za 
djecu s tjelesnom invalidnosti s većim teškoćama u razvoju – 2 posebne odgojne skupine u posebnoj 
ustanovi te program odgoja i naobrazbe djece s motoričkim teškoćama i kroničnim bolestima – rad 
s djetetom i roditeljima u stanu obitelji u organizaciji Centra za odgoj i obrazovanje Goljak – 11 
djece. 
Centar za odgoj i obrazovanje «Goljak» registriran je u djelatnosti prosvjete kao ustanova za 
predškolski odgoj, naobrazbu i rehabilitaciju djece predškolskog uzrasta i osnovno školovanje i 
rehabilitaciju djece i mladeži s tjelesnom invalidnosti i kroničnim bolestima s većim teškoćama u 
razvoju.  
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1.3. Prostorni uvjeti 
 

Od ove godine su prostori uvjeti za rad predškolskog programa dodatno otežani. Zbog promjena 
u radu Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama dosadašnji 
prostore Centar više ne može koristiti, a prostori koji je predškolski program dobio u zamjenu su još 
manji od dosadašnjih, a time i manje adekvatni za rad.  
Program predškolskog odgoja i naobrazbe Centar «Goljak» provodi u prostorima Specijalne bolnice 

za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama: 1 odgojna skupina (starija ) radi na lokaciji 

Goljak 2 u 1 prostoriji (starija grupa od 8 – 13 h), a 1 odgojne skupine (mlađa) radi na lokaciji Zelengaj 

37 (jedna u jutarnjem terminu od 8-13). Za dio djece, mlađe od 3 godine, na stacionaru Specijalne 

bolnice (Zelengaj 37) provodi se program rada u stanu obitelji.  Prostorije su premalene (obje 

prostorije su manje od prostorija koje je predškolski odgoj koristio prethodnih godina, odnosno do 

2014.-15.), osobito kada se uzme u obzir broj djece u skupinama, činjenicu da su neki od njih u 

kolicima i da trebaju veći prostor za kretanje (strunjače, prilagođene stolove i stolce…). U siječnju 

2018. zamijenjen je dosadašnji prostor na lokaciji Zelengaj (od 10,5m2) – grupa se preselila u novu 

prostoriju u potkrovlju iste zgrade zbog preseljenja Odjela (sada veća soba, 15m2 - potkrovni 

prostor), tako da su minimalno popravljeni prostorni uvjeti te grupe. Obzirom da su upisi u 

predškolski program mogući tijekom cijele godine vezano za prijeme u dnevnu bolnicu Specijalne 

bolnice i ove je godine dolazilo do promjena u broju djece i sastavu u skupinama tijekom godine. 

Veličina prostorija koje koristi pojedina skupina je: 

1.    odgojna skupina na Goljaku (5)  =  17 m2  (u prošlim godinama 26m2)   

2.         odgojna skupina na Zelengaju  (4 + 4 )  =  15 m2   (tlocrtna površina, potkrovlje) 

Medicinski rehabilitacijski programi (fizioterapija, radna terapija, logopedski rad i programi 
senzoričke integracije) provode se u posebnim prostorima koji su blizu prostorija u kojima se provodi 
predškolski odgoj i naobrazba.  

Vanjski prostori su neprimjereni potrebama djece sa većim motoričkim teškoćama: mali su, 
ne mogu se primjereno opremiti, a na Goljaku su i dislocirani od zgrade u kojoj se provodi program. 
Put prema igralištu nije ravan već se treba spustiti stepenicama ili stazom koja je pod nagibom, a 
zbog udaljenosti od zgrade treba najmanje 4 osobe da bi djeca sigurno došla do igrališta (1 osoba u 
prostoriji boravka sa djecom, dvije osobe prevoze djecu i 1 osoba na igralištu dočekuje djecu). Na 
Zelengaju je prostor za igru 2 kata ispod prostora u kojem se provodi program, a kako je samo jedan 
odgajatelj s djecom, on ne može svu djecu istovremeno odvesti na igralište.  Vanjski prostori se zbog 
navedenih razloga uglavnom ne mogu koristiti i s djecom se većinom radi samo u unutarnjem 
prostoru.  

Rad s djecom koja su u programu odgoja i naobrazbe djece s motoričkim teškoćama i 
kroničnim bolestima – rad s djetetom i roditeljima se odvija u stanu obitelji. 

 
 

1.4.   Organizacija dovođenja djece 
 

Djeca uključena u predškolski odgoj i naobrazbu u Centru «Goljak» svakodnevno dolaze 
organiziranim prijevozom kombijima Centra «Goljak» i prijevozom roditelja/staratelja/udomitelja. 
Dvoje djece se sa stacionara Specijalne bolnice (Zelengaj 2) svakodnevno dovoze u program na 
lokaciji Goljak 2. 
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1.5.  Podatci o djelatnicima na programima predškolskog odgoja i 
naobrazbe 

 
Na ostvarivanju posebnog programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Centru «Goljak rade 

slijedeći djelatnici: 
 

Tablica 2.: Podatci o odgajateljima – defektolozima 
 

R. 

br. 

Ime i prezime Vrsta stručne spreme Realizira program 

1. JELENA JUKIĆ dipl. defektolog  Rad u obitelji 

2. ANTO IVKOVIĆ dipl. defektolog - 

odgajatelj  predšk. djece 

Rad u skupini – 

poludnevni 

3. MILAN BANJANIN 

 

profesor defektolog - odgajatelj  

predšk. djece 

Rad u skupini – 

poludnevni 

4. ANKICA POPLAŠEN dipl.defektolog -       odgajatelj  

predšk. djece 

Rad u skupini – 

poludnevni  

 
Stručni suradnici – pedagog, psiholog i logoped i tiflopedagog na poslovima koji se odnose na 

program predškolskog odgoja i naobrazbe rade dio radnog vremena razmjerno o broju skupina 
predškolske djece i razrednih odjela školske djece 
 
 
Tablica 3.:Podatci o stručnim suradnicima 
 
R. br. Ime i prezime Vrsta stručne spreme Realizira program 

1. VESNA KOVAČEVIĆ 

PARMAK 

profesor defektolog stručnog suradnika -

pedagoga 

2. TANJA DEJANOVIĆ ŠAGADIN profesor psiholog stručnog suradnika-

psihologa 

3. MIRTA BARTOLOVIĆ prof. defektolog-logoped stručnog suradnika- 

logopeda 

4. MELITA TATAR prof. defektolog tiflopedagoga 

 
Zdravstveno osoblje, kuharice i nosači su zaposlenici Specijalne bolnice za zaštitu djece s 
neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. 
      

Ravnatelj, administrativno i tehničko osoblje rade dio radnog vremena razmjerno broju 
skupina predškolske djece i razrednih odjela školske djece. 
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Na poslovima prijevoza djece djelomično rade vozači Centra «Goljak». Gradski ured za obrazovanje, 
kulturu i šport Grada Zagreba je od 31. prosinca 2007. godine preuzeo obvezu plaćanja prijevoza. Za 
djecu koja nemaju prebivalište u Gradu Zagrebu plaćanje prijevoza je većinom regulirano ugovorima 
kojima se jedinice lokalne samouprave obvezuju plaćati prijevoz od 1. siječnja 2008. godine. 
 
 

2. USTROJSTVO ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 
 

 
CILJ: Stvaranje uvjeta za što uspješniju prilagodbu djece na socijalnu sredinu i poticanje psihofizičke 
spremnosti djeteta po svim razvojnim područjima za optimalnu integraciju u vršnjačke skupine te 
redovite oblike odgoja i obrazovanja. 
 
 

2.1.  Podatci o djeci s teškoćama u razvoju 
 
  Program predškolskog odgoja i naobrazbe provodi se u 2 odgojne skupine  i  za 11 djece za 
koju je ustrojen rad u obitelji (Tablica br.4.) 
 
Tablica 4.: Broj skupina i djece u skupinama 
 

Broj skupina djece s teškoćama 
u razvoju 

Broj djece u skupini Broj djece za koju je ustrojen 
rad u obitelji 

I. skupina 5 0 

II. skupina 3 0 

III. i IV. skupina 0 11 

UKUPNO: 8 11 

 
   
 

2.2. Podatci o broju djece s teškoćama u razvoju utvrđene od stručnog 
povjerenstva i stručnog tima u vrtiću 
 

Djeca uključena u posebni program predškolskog odgoja i naobrazbe u Centru «Goljak» 

moraju imati Nalaz i mišljenje o vrsti, stupnju i težini tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili težine 

psihičke bolesti Stručnog povjerenstva za davanje nalaza i mišljenja koja vrše vještačenja za potrebe 

ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.  

 

2.3. Podatci o djeci prema vrsti teškoće u razvoju 
 

Centar «Goljak» provodi odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe za djecu s tjelesnom 
invalidnosti i kroničnim bolestima s većim teškoćama u razvoju (Tablica br. 5.) 

 
Sva djece imaju motoričke teškoće uzrokovane cerebralnom paralizom i drugim kroničnim bolestima. 

5 djece (25%) ima cerebralnu paralizu, još petoro (25 %) srodne teškoće (Sy Dy i hipotonija, VNR), a  

njih  a 10 (50%) djece imaju motoričke teškoće drugog uzroka (hidrocefalus, atrofija mozga, 
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mikrocefalija, psihomotorno zaostajanje, argininosukcinična acidurija, Sy West, encefalopatija, 

miopatija, leukoencefalopatija, artrogripoza, agneza korpusa kalosuma, dizmorfija, Water Shead- st. 

nakon mulitplih inzulta mozga, kariotip 46 mozaik…). Budući da se većinom radi o djeci kod kojih je 

motorički poremećaj uzrokovan oštećenjem središnjeg živčanog sustava vrlo su često nazočne i druge 

teškoće u razvoju (oštećenja vida, govora, sniženo intelektualno funkcioniranje, epilepsija i dr.). U 

Tablici br.5 navedene su najizraženije teškoće koje postoje kod neke djece uz motorički poremećaj. 

Tablica 5. Podatci o djeci prema vrsti teškoća u razvoju 

Oštećenje 

vida 

Oštećenje 

sluha 

Poremećaji 

govora 

Tjelesna 

invalidnost 

Sniženo 

intelektualno 

funkcioniranje 

Epilepsija Poremećaji 

u ponašanju 

–organitet 

Viševrsna 

oštećenja 

3 0 10 19 10 3 0 19 

 

2.4. Vrste programa za djecu s teškoćama u razvoju i broj djece u programima 
 
 

Predškolski odgoj i naobrazba u Centru za odgoj i obrazovanje «Goljak» provodi se sukladno 
Posebnom programu predškolskog odgoja i naobrazbe za djecu s cerebralnom paralizom s većim 
teškoćama u razvoju. Broj djece kreće se od 15 – 25 djece. Dio djece uključuje se u posebni program 
predškolskog odgoja i naobrazbe u trajanju od 1 do 3 mjeseca, ovisno o tome koliko borave u 
Specijalnoj bolnici, što uvjetuje promjenljiv sastav skupina tijekom godine. Broj djece u skupinama 
uglavnom raste od rujna do travnja što otežava provođenje programa kako zbog adaptacijskih 
teškoća u skupinama tako i zbog prekapacitiranosti skupina u odnosu na standarde i u odnosu na 
raspoloživ prostor u kojem borave.  

Provodi se i Program odgoja i naobrazbe djece s motoričkim teškoćama i kroničnim bolestima 
– rad s djetetom i roditeljima u stanu obitelji u organizaciji Centra za odgoj i obrazovanje Goljak. 
Trenutno je u program uključeno 11 djece, no očekuje se rast tijekom pedagoške godine na temelju 
iskustva iz prethodnih godina.  
 
 

2.5. Trajanje programa tijekom dana 
 

Program predškolskog odgoja i naobrazbe koji se provodi u Centru «Goljak» organiziran je 
poludnevno –traje od 8 do 13 sati za stariju grupu na Goljaku i mlađu grupu na Zelengaju.  Program 
odgoja i naobrazbe djece s motoričkim teškoćama i kroničnim bolestima – rad s djetetom i 
roditeljima u stanu obitelji u organizaciji Centra za odgoj i obrazovanje Goljak organiziran je 4 sata po 
djetetu. 
 
 
 

2.6. Broj djece u smještene u domu/bolnici i u udomiteljskoj  obitelji 
 

9 djece (47%) nalazi se na stalnom stacionaru Specijalne bolnice, Zagreb, Zelengaj 37, dok 10 
djece (53%) žive s roditeljima u roditeljskom domu. 
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3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJA– zajednički na razini 
Centra  
 
 
Tablica 6.1. Plan rada ravnatelja 
 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Planiranje i programiranje rada 324 

Organizacija i koordinacija rada 356 

Analiza i rad u stručnim i kolegijalnim tijelima škole 120 

Savjetodavni rad s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicama, 

roditeljima i tehničkom službom 

120 

Administrativno-upravni i računovodstveni poslovi 234 

Javna djelatnost ravnatelja škole 120 

Stručno usavršavanje – ravnatelja i djelatnika 140 

Ostali poslovi 170 

Realizacija planiranog rada, praćenje i unapređivanje 184 

UKUPNO 1768 

 
 
Tablica 6.2. Sadržaj rada ravnatelja 
 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme (mj.) 

Predviđeni broj sati 

Izrada GPP  6-9 28 

Izrada plana i programa ravnatelja 6-9 35 

Koordinacija i izrada kurikuluma 6-9 24 

Izrada razvojnog plana 6-9 40 

Planiranje i programiranje rada UV i RV 9-6 20 

Prijedlog zaduženja učitelja 6-8 47 

Tematska planiranja – smjernice učiteljima 9-6 25 
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Planiranje  projekata 9-6 40 

Planiranje stručnog usavršavanja 9-6 31 

Planiranje izvan učioničke nastave 9-6 15 

Planiranje i organizacija tehničkog održavanja škole 9-8 9 

Ostali poslovi 9-8 10 

 Organizacija i koordinacije rada   

Izrada prijedloga ustrojstva škole 5-8 38 

Izrada godišnjeg kalendara rada škole 6-9 15 

Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja 6-9 50 

Organizacija i koordinacija samovrednovanja 9-6 24 

Organizacija prijevoza učenika 9-8 50 

Organizacija izvan učioničke nastave, izleta i ekskurzija 9-6 80 

Organizacija i koordinacija novoupisanih učenika 5-7 39 

Organizacija i koordinacija kolegijalnih tijela škole 9-8 20 

Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih praznika i 

vjerskih blagdana 

9-6 40 

Analiza i rad u stručnim kolegijalnim tijelima   

Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i 

stručnih tijela 

9-8 70 

Suradnja sa sindikalnim podružnicama škole 9-8 20 

Ostali poslovi 9-8 30 

   

Praćenje realizacije i unapređivanje rada škole   

Plan i program rada škole 9-6 25 

Vrednovanje i analiza uspjeha učenika 9-8 24 

Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, 

stručnim suradnicima i pripravnicima 

9-6 25 
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Praćenje rada školskih povjerenstava 9-6 15 

Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 9-8 20 

Praćenje i analiza suradnje s drugim institucijama 9-8 15 

Ostali poslovi 9-8 10 

Analiza i rad u stručnim i kolegijalnim tijelima škole   

Suradnja sa sindikalnim podružnicama škole 9-8 10 

Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i 

stručnih tijela 

9-8 40 

Ostali poslovi 9-8 10 

Savjetodavni rad s učenicima, učiteljima, stručnim 

suradnicima i roditeljima 

  

Dnevna, tjedna, mjesečna planiranja 9-8 30 

Briga o sigurnosti učenika, pravima i obvezama 9-6 30 

Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova djelatnika  9-8 30 

Briga o sigurnosti djelatnika 9-8 10 

Savjetodavni rad ( individualno i grupno ) 9-8 10 

Ostali poslovi 9-8 10 

Administrativno, upravni i računovodstveni poslovi   

Rad i suradnja s tajnikom škole 9-8 40 

Provedba zakonskih i pod zakonskih akata ( MZO) 9-8 20 

Provedba općih i pojedinačnih akata škole 9-8 20 

Provedba natječaja 9-8 20 

Poslovi zastupanja škole 9-8 24 

Rad i suradnja s računovođom škole 9-8 40 

Izrada financijskog plana 7-9 40 

Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 9-8 20 

Ostali poslovi 9-8 10 
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Javna djelatnost   

Suradnja MZO 9-8 35 

Suradnja AZOO 9-8 50 

Podrška i dijagnostika mobilnog tima 9-8 10 

Suradnja NCVVO 9-8 2 

Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje 9-8 5 

Suradnja s Centrima za socijalnu skrb 9-8 13 

Suradnja s turističkim agencijama 9-8 5 

Suradnja s kulturnim i sportskim ustanovama 9-8 5 

Suradnja s udrugama 9-8 8 

Suradnja s OŠ i SS 9-8 20 

Suradnja s Uredom državne uprave 9-8 50 

Suradnja s osnivačem 9-8 50 

Suradnja s Katehetskim uredom, Župnim uredima i 

Caritasom 

9-8 5 

Predstavljanje škole 9-8 20 

Rad u komisiji za polaganje stručnih ispita ed. reh. 

zaposlenih u predškolskim ustanovama 

9-8 10 

Ostali poslovi 9-8 2 

Stručno usavršavanje i vođenje dokumentacije   

Stručno usavršavanje u školi 9-6 12 

Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV;MZO:AZOO 9-6 30 

Stručno usavršavanje u organizaciji drugih udruga 9-8 28 

Praćenje literature 

 

9-8 70 

UKUPNO  1768 
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4. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA 
zajednički na razini Centra  

 
Tablica 7. 1. : Plan rada pedagoga 
 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskog programa 158 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno obrazovnom procesu 1150 

Vrednovanje ostvarenih rezultata 184 

Stručno usavršavanje učitelja i individualno usavršavanje 184 

Informacijska i dokumentacijska djelatnost 92 

Ostali poslovi 
 

UKUPNO 1768 

 
Tablica 7. 2. : Sadržaj rada pedagoga 
 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme (mj.) 

Predviđeni broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskog programa   

Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, analiza, 

kratkoročni i dugoročni razvojni plan škole i pedagoga 

8-9 31 

Organizacijski poslovi-planiranje  40 

Sudjelovanje u izradi GPP i Kurikuluma 8-9 50 

Izrada godišnjeg, mjesečnog plana i programa rada 

pedagoga 

8-9 15 

Dnevna evidencija 9-8 10 

Izvedbeno planiranje i programiranje  5 

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima 9-8 10 

Planiranje praćenja napredovanja učenika 9-8 20 

Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima 9-8 5 
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Pripremanje individualnih programa za uvođenje 

pripravnika u samostalan rad 

9-8 2 

Planiranje i programiranje praćenja i unapređivanja 

nastave 

9-8 20 

Planiranje i programiranje profesionalnog usmjeravanja 9-8 10 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno obrazovnom 

procesu 

  

Upis novih učenika i formiranje razrednih odjela 5-9 30 

Suradnja s vanjskim ustanovama pri upisu učenika 5-9 10 

Dokumentacija novih učenika 5-9 20 

Uvođenje novih programa i inovacija, nabava nove opreme 

i didaktičkog materijala 

9-8 50 

Praćenje ostvarivanja NPP, opterećenja učenika, suradnja 

sa razrednicima, suradnja u organizaciji i artikulaciji 

nastavnog dana 

9-8 40 

Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa-posjet 

nastavi, razgovor i savjeti nakon uvida 

9-8 120 

Početnici, novi učitelji 9-8 40 

Praćenje osjenjivanja učenika, ponašanja, rješavanje 

problema u razrednom odjelu 

9-8 65 

Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa – 

pedagoške radionice, školski preventivni programi 

9-6 50 

Sudjelovanje u radu stručnih tijela RV,UV 9-8 50 

Rad u stručnim timovima 9-8 30 

Praćenje i analiza izostanaka učenika 9-6 25 

Praćenje uspjeha i napredovanja učenika, suradnja u 

realizaciji programa rada razrednika i razrednog odjela 

9-6 50 

Sudjelovanje u radu povjerenstva za predmetne i razredne 

ispite 

9-8 10 

Uočavanje oblika ponašanja, poticanje i praćenje učenika 9-6 30 
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Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh, obiteljska 

novonastala problematika 

9-6 20 

Izrada programa opservacije, izvješća 10-6 60 

Savjetodavni rad s učenicima (grupni i individualni ),pomoć 

učenicima u svladavanju i primjeni tehnika učenja  

9-6 100 

Savjetodavni rad s učiteljima 9-8 100 

Savjetodavni rad s ravnateljem 9-8 50 

Savjetodavni rad sa stručnim suradnicama 9-8 50 

Savjetodavni rad s roditeljima 9-8 100 

Suradnja s okruženjem 9-8 40 

Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika 

(zanimanja, upisi, suradnja sa službom Zavoda za 

zapošljavanje ) 

9-6 10 

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika ( Zdravstveni odgoj ) 9-6 30 

Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne 

djelatnosti u školi 

9-6 2 

10 

Suradnja u organizaciji izvan učioničkih oblika nastave, 

izleta i maturalne ekskurzije 

9-6 20 

Vrednovanje ostvarenih rezultata, studijske analize   

Periodične analize ostvarenih rezultata – kraj prvog 

obrazovnog razdoblja i nastavne godine 

9-6 15 

Izrada projekata, obrada, interpretacija 9-8 10 

Primjena spoznaja u funkciji unapređenja rada 9-8 10 

Usavršavanje učitelja, UV, aktivi 9-8 30 

Podrška i dijagnostika mobilnog tima 9-8 45 

ŽSV – ( sudjelovanje i voditelj ) 9-8 35 

Usavršavanje u organizaciji - MZO,AZOO,NCVVO 9-8 30 

Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova 

usavršavanja 

9-8 15 
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Prijedlog stručne literature 9 4 

Rad s učiteljima pripravnicima 9-8 10 

Rad s novim učiteljima 9-8 5 

Rad u komisiji za polaganje stručnih ispita edukacijskih 

rehabilitatora zaposlenih u predškolskim ustanovama 

9-8 15 

Informacijska i dokumentacijska djelatnost   

Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne literature, 

novih izvora znanja, informiranje i predstavljanje novih 

stručnih izdanja, pravilnika 

9-8 17 

Briga o školskoj dokumentaciji 9-8 20 

Pregled učiteljske dokumentacije 9-7 15 

Vođenje dokumentacije o razgovorima s učiteljima, 

roditeljima i učenicima 

9-8 20 

Vođenje dokumentacije o radu 9-8 10 

Unos podataka u e maticu 9-8 5 

Ostali poslovi 9-8 8 

Nepredviđeni poslovi 9-8 9 

UKUPNO  1768 

 
 
 

5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA 
– zajednički na razini Centra 

 
Tablica 8.1. Plan rada psihologa 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Planiranje i vrednovanje rada 351 

Neposredan pedagoški rad – realizacija odgojno-obrazovnog rada 1117 

Stručno usavršavanje 150 

Individualno stručno usavršavanje 150 
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UKUPNO 1768 

 

 

Tablica 8.2. Sadržaj rada psihologa 

PLANIRANJE I VREDNOVANJE RADA   

• izrada Godišnjeg plana i programa psihologa 13 rujan  

• sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i 
programa Centra za odgoj i obrazovanje 
«Goljak» i Kurikuluma Centra 

20 rujan  

• izrada Godišnjeg plana i programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja 

20 rujan  

• planiranje i priprema za rad 77 rujan  

• evidencija i vrednovanje rada 75 rujan  

• izrada Godišnjeg izvješća rada psihologa 15 rujan  

• izrada izvješća za predškolski odgoj i 
obrazovanje 

20 rujan  

• sudjelovanje u izradi Izvješća za COO «Goljak» 15 rujan  

• vođenje pedagoške dokumentacije 48 tijekom šk. godine 

• planiranje i programiranje izvannastavnih 
aktivnosti 

5 kolovoz i rujan  

• planiranje i programiranje rada stručnih tijela 
škole 

10 kolovoz i rujan  

• planiranje unapređivanja odgojno-obrazovnog 
rada  

10 kolovoz i rujan  

• planiranje praćenja napredovanja učenika i 
djece 

5 kolovoz i rujan  

• planiranje suradnje s roditeljima 5 rujan  

• planiranje i programiranje javne afirmacije 
škole 

8 kolovoz, rujan  

tijekom šk. godine 

• planiranje odgojnog, estetskog i ekološkog 
djelovanja 

5 kolovoz, rujan 

NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD – REALIZACIJA ODGOJNO-

OBRAZOVNOG RADA 

  

• neposredan rad s djecom i učenicima: 
dijagnostika, praćenje, tretman 

250 tijekom šk. godine 

• konzultacije s defektolozima, učiteljima i 
odgajateljima  o radu s djecom 

• rad s defektolozima, učiteljima i odgajateljima  

242 tijekom šk. godine 
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u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog 
procesa 

• briga za socijalne odnose u razrednim odjelima 
i skupinama PSP-a  

50 tijekom šk. godine 

• školski preventivni program  40 tijekom šk. godine 

• suradnja na provođenju programa 
zdravstvenog odgoja (i GOO) 

20 tijekom šk. godine 

• prevencija agresivnosti i nenasilno rješavanje 
problema, 

• program Mali medijatori  

80 tijekom šk. godine 

• provođenje inicijalnih intervjua s roditeljima 
novoupisane djece i učenika i učenicima 

50 Kolovoz/rujan  i 

tijekom god 

• individualni savjetodavni rad s roditeljima 160 tijekom šk. godine 

• rad s roditeljima putem radionica i roditeljskih 
sastanaka 

60 tijekom šk. godine 

• suradnja sa drugim stručnim suradnicima COO 
«Goljak» (tiflopedagog, logoped, pedagog) i 
terapeutima Specijalne bolnice za djecu s 
neurorazvojnim i motoričkim poremećajima 
(psiholozi, logopedi, radni terapeuti, 
fizioterapeuti, defektolozi) te stručnom 
službom i liječnicima Specijalne bolnice 

 

50 

 

tijekom šk. godine 

• vođenje predškolskog odgoja i obrazovanja  i 
koordiniranje radom odgajateljskog vijeća 

50 tijekom šk. godine 

• suradnja s vanjskim institucijama (bolnice, 
CZSS, dječji vrtići, osnovne i srednje škole, 
Zavod za zapošljavanje, komisije za 
vještačenja, MZOS, Gradski uredi, kazališta itd) 

30 tijekom šk. godine 

• suradnja s Udrugama 15 tijekom šk. godine 

• nabava i izrada didaktičkih materijala 20 tijekom šk. godine 

STRUČNO USAVRŠAVANJE   

• stručna pomoć vrtićima i školama u koje su 
integrirana djeca i  učenici s tjelesnom 
invalidnosti i kroničnim bolestima prema 
programu stručnog usavršavanja Agencije za 
odgoj i obrazovanje 

90 tijekom šk. godine 

• pomoć u radu novim djelatnicima (sa i bez 
dodatne psihološke naobrazbe) 

30 rujan i tijekom šk. 

godine 

• predavanja i radionice za studente ERF-a, 
Hrvatskih studija i Filozofskog fakulteta (u 
Zagrebu) 

20 tijekom šk. godine 

• predavanja za učiteljsko i odgajateljsko vijeće i 
stručne aktive 

10 tijekom šk. godine 
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INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE   

• sudjelovanje u radu učiteljskih vijeća 10 tijekom šk. godine 

• sudjelovanje u radu stručnih sekcija i drugih 
stručnih grupa 

40 tijekom šk. godine 

 

• seminari i savjetovanja 

20      tijekom šk. godine 

• stručni skupovi 20 tijekom šk. godine 

• samoobrazovanje 60 tijekom šk. godine 

UKUPNO:  I.-+II.+III.+IV+V. 1768  

 
 
 

6. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA - 
zajednički na razini Centra 
 
Tablica 9.1.: Plan rada logopeda 
 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskog programa 120 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno obrazovnom procesu 1300 

Vrednovanje ostvarenih rezultata 110 

Stručno usavršavanje učitelja i individualno usavršavanje 145 

Informacijska i dokumentacijska djelatnost 75 

Ostali poslovi 10 

Nepredviđeni poslovi 8 

UKUPNO 1768 

 
Tablica 9.2.: Sadržaj rada logopeda 
 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme  

Predviđen 

broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskog programa   
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Utvrđivanje odgojno obrazovnih potreba učenika,kratkoročni i 

dugoročni razvojni plan logopeda 

rujan 2018. 25 

Poslovi organizacije i planiranja uvođenja tehnološki naprednijih 

načina komunikacije ( komunikatori,softveri..)  

tijekom školske 

godine 

30 

Sudjelovanje u izradi GPP i Kurikuluma kolovoz/ rujan 

2018. 

5 

Izrada godišnjeg, mjesečnog plana i programa rada logopeda kolovoz/ rujan 

2018. 

15 

Dnevna  evidencija rujan 2018.-lipanj 

2019. 

20 

Izvedbeno planiranje i programiranje  5 

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima tijekom školske 

godine 

10 

Planiranje praćenja napredovanja učenika tijekom školske 

godine 

5 

Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima tijekom školske 

godine 

5 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno obrazovnom 

procesu 

  

Poslovi neposrednog rada s učenicima (dijagnostika, 

opservacija,tretman) 

tijekom školske 

godine 

600 

Program provođenja alternativne i augmentativne komunikacije tijekom školske 

godine 

300 

Priprema za dnevni logopedski rad s učenicima tijekom školske 

godine 

50 

Suradnja s vanjskim ustanovama pri upisu učenika rujan 2018. 10 

Uvođenje novih programa i inovacija, nabava nove opreme i 

didaktičkog materijala 

tijekom školske 

godine 

10 

Izrada programa opservacije, izvješća tijekom školske 

godine 

20 

Savjetodavni rad s učenicima (grupni i individualni),pomoć 

učenicima u svladavanju i primjeni tehnika učenja 

tijekom školske 

godine 

50 
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Savjetodavni rad s učiteljima tijekom školske 

godine 

50 

Savjetodavni rad s ravnateljem tijekom školske 

godine 

30 

Savjetodavni rad sa stručnim suradnicima tijekom školske 

godine 

50 

Savjetodavni rad s roditeljima tijekom školske 

godine 

30 

Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne djelatnosti u 

školi 

tijekom školske 

godine 

50 

Poslovi savjetovanja (roditelja,učitelja..) o novim načinima 

alternativne i augmentativne komunikacije  

tijekom školske 

godine 

50 

   

Vrednovanje ostvarenih rezultata   

Izrada projekata, obrada, interpretacija tijekom školske 

godine 

10 

Primjena spoznaja o alternativnoj i augmentativnoj komunikaciji 

u funkciji unapređenja rada i poboljšanja kvalitete života 

učenika 

tijekom školske 

godine 

100 

   

Stručno usavršavanje učitelja i individualno usavršavanje   

Usavršavanje učitelja, UV,RV,aktivi tijekom školske 

godine 

60 

Sudjelovanje na ŽSV tijekom školske 

godine 

25 

Usavršavanje u organizaciji – MZO, AZOO, NCVVO tijekom školske 

godine 

25 

Sudjelovanje u radu mobilnog tima tijekom školske 

godine 

35 

   

Informacijska i dokumentacijska djelatnost   
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Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne literature, novih 

izvora znanja 

tijekom školske 

godine 

10 

Vođenje dokumentacije o razgovorima s učiteljima, roditeljima i 

učenicima 

tijekom školske 

godine 

10 

Vođenje dokumentacije o učenicima tijekom školske 

godine 

10 

Vođenje zapisnika sa sjednica UV tijekom školske 

godine 

10 

Administrator e matice tijekom školske 

godine 

35 

Ostali poslovi tijekom školske 

godine 

10 

Nepredviđeni poslovi  tijekom školske 

godine 

8 

UKUPNO  1768 

 
 
 

7. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA 
TIFLOPEDAGOGA – zajednički na razini Centra 

 
Tablica 10.1. Plan rada tiflopedagoga 
 

Planiranje i programiranje rada Predviđeni broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskih odgojno-obrazovnih 

poslova 

                          153 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno obrazovnom procesu                          1 030 

Savjetodavni rad                            70 

Vradnovanje odgojno obrazovnih rezultata                            50  

Stručno usavršavanje                           100 

Suradnja                           175 

Sudjelovanje u radu mobilnog tima Centar za odgoj i obrazovanje 

„Goljak“ 

                            45 
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Administrativni poslovi – vođenje e-matice                             35 

Vođenje učeničke zadruge „Šegrt Hlapić“                             70 

Sudjelovanje u radu NCVVO-a                             40 

UKUPNO:                        1768 

 
Tablica 10.2. Sadržaj rada tiflopedagoga 
 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme  

Predviđen broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskih odgojno-obrazovnih 

programa 

  

Analiza ostvarivanja prethodnih planova i programa rujan                      10 

Izrada godišnjeg plana i programa 

Izrada individualnih programa 

 

 rujan 

rujan, listopad 

                     20 

Pomoć učiteljima pri izradi individualiziranih odgojno 

obrazovnih programa 

rujan, listopad                       35 

Dnevna evidencija rada rujan - lipanj                       88 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno obrazovnom 

procesu 

  

Rad s učenicima radi provođenja dijagnostičkog 

procesa ili pedagoške opservacije 

 

tijekom 

školske godine 

                      35 

Individualni rad s učenicima tijekom 

školske godine 

                   350 

Grupni korektivni rad s učenicima tijekom 

školske godine 

                   525 

Poslovi vezani uz kulturnu i javnu djelatnost škole tijekom 

školske godine 

                    70 

Izradba didaktičkih materijala za rad tijekom 

školske godine 

                    50 
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Savjetodavni rad   

Sudjelovanje u radu stručnih tijela: RV, UV i aktiva tijekom 

školske godine 

                    22 

Sudjelovanje na roditeljskim sastancima tijekom 

školske godine 

                   48 

Vrednovanje odgojno obrazovnih rezultata   

Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve tijekom 

školske godine 

                   20 

Analiza i mišljenja o učenicima tijekom 

školske godine 

                   15 

Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada tijekom 

školske godine 

                   15 

Stručno usavršavanje   

Usavršavanje izvan škole tijekom 

školske godine 

                   70 

Održavanje stručnih predavanja tijekom 

školske godine 

                   30 

Suradnja   

Suradnja s ravnateljem, učiteljima i drugim 

stručnim suradnicima 

 

tijekom 

školske godine 

                140 

Suradnja s ostalim ustanovama za dijagnostiku i terapiju 

 

     tijekom 

školske godine     

                   35 

Sudjelovanje u radu mobilnog tima Centra tijekom 

školske godine 

                   45 

Sudjelovanje u radu NCVVO-a lipanj, rujan                    40 

Ostali poslovi: UZ „Šegrt Hlapić“ tijekom 

školske godine 

                   70 

Administrativni poslovi: vođenje e-matice                     35 

UKUPNO:                1768 
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8. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE 
 

Djeca koja su u skupinama su pacijenti Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i 
motoričkim teškoćama čiji stručnjaci provode većinu programa skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece. 
Program predškolskog odgoja i naobrazbe svake skupine i individualno svakog djeteta usklađuje se sa 
programima medicinske skrbi i rehabilitacije (programski sadržaji, oprema programa, metode i 
sredstva rada i dr.). Medicinske sestre pomažu u njezi za djecu iz tri skupine. U programima poticanja 
motoričkog razvoja koriste se sugestije fizijatra, fizioterapeuta i radnog terapeuta u odnosu na 
potrebe pojedinog djeteta, a suradnja s logopedom posebno je izražena u području poticanja 
djetetovog govornog i jezičnog razvoja i komunikacije. Psiholog radi na utvrđivanju djetetovih 
intelektualnih, emocionalnih i socijalnih sposobnosti  i pomaže u strukturiranju programa za njihovo 
razvijanje i ublažavanje emocionalnih smetnji izazvanih hospitalizacijom ili drugim uzrocima. 
 
 

9. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 
 
CILJ: Obogaćenje života djeteta u predškolskom programu, poticanje i optimiziranje razvoja djeteta, 
otvaranje programa roditeljima i neposrednoj društvenoj sredini, prezentacija iskustava i postignuća 
odgojne prakse 
Odgajatelji/defektolozi Centra na dnevnoj bazi surađuju sa fizijatrom, fizioterpeutima, logopedima, 
radnim terapeutima, sestrama i dr. djelatnicima Specijalne bolnice koji su uključenim u provođenje 
terapija i njegu djece u predškolskom programu Centra a s ciljem usklađivanja rehabilitacijskih i 
odgojnih postupaka i optimizacije razvoja djece.  
 
Sva događanja u kojima sudjeluju djeca proizlazit će iz kalendara događanja koji će se temeljiti na 
planovima i programima rada u odgojnim skupinama i timski dogovarati na internim stručnim 
aktivima. Tematsko i integrativno planiranje u odgojnim skupinama slijedit će prirodne mijene, 
društvena događanja i značajne datume, a u najvećoj mjeri gradit će se na aktualnim potrebama i 
interesima djece pojedine skupine, uz uvažavanje roditeljskih ideja i inicijativa. 
 
Centar „Goljak“ svake godine surađuje s udrugama te javnim institucijama s ciljem provođenja 
predškolskih programa. Suradnja je redovita sa sljedećim ustanovama: 

- Zoološkim vrtom Grada Zagreba 
- Botaničkim vrtom 
- Zagrebačkim kazalištem lutaka 
- Zagrebačkim kazalištem mladih 
- Kazalištem Trešnja 
- Ustanovom za upravljanje sportskim objektima (za posjete djece Parku Bundek) 
- Udrugom Psi pomagači (odgojno-obrazovni rad s djecom uz sudjelovanje psa pomagača) 
- Centrima za socijalnu skrb  
- Redovnim vrtićima i školama 
- Muzejima Grada Zagreba 

 
Planiran je sljedeći program kulturnih i javnih djelatnosti za predškolske skupine: 
- Pozdrav jeseni – likovni i literarni radovi 
- Kestenijada 
- Dan neovisnosti 
- Dan kruha – likovni i literarni radovi, izrada krušnih proizvoda;  
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- Dan spomena na mrtve 
- Dan sjećanja na Vukovar – likovni i literarni radovi 
- Međunarodni dan invalida;  
- Sveti Nikola – posjet Sv. Nikole i podjela darova  
- Sveta Lucija – običaji i legende uz blagdan sv. Lucije 
- Božić – glazbeno-scenski program, likovni radovi, podjela darova 
- Valentinovo – likovno i literarno stvaralaštvo 
- Maškare – likovno i literarno stvaralaštvo, maskenbal u Centru  
- Pozdrav proljeću – posjet ZOO vrtu ili Botaničkom vrtu 
- Pripreme za Uskrs – izložba radova za roditelje 
- Svjetski dan zdravlja – obilježavanje u suradnji sa Specijalnom bolnicom  
- Dan planeta Zemlje 
- Dan osoba s cerebralnom paralizom – glazbeno-scenski program, stručna predavanja učitelja  
  i radionice 
- Dan Europe 
- Majčin dan – likovno, literarno i scensko stvaralaštvo 
- Dan Centra  
- Dan Grada Zagreba – literarno i likovno stvaralaštvo 
- Edukacija roditelja: predavanja i radionice 
- Prezentacija stručnih i znanstvenih radova učitelja, odgajatelja i stručnih suradnika na stručnim i 
znanstvenim skupovima i u glasilima 
- Pružanje stručne pomoći školama i vrtićima u kojima su integrirana djeca i učenici s  
   Motoričkim teškoćama – Mobilni tim Centra 
 
 
 

10. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA DJELATNIKA 
 

 
CILJ: Poticanje suvremenih metoda i tehnika rada i osiguravanje uvjeta za daljnje stručno 

usavršavanje odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika. 

Stručno usavršavanje provodi se putem stručnog vijeća defektologa-odgajatelja predškolske 
djece u Centru kojeg vodi psihologinja Centra, sudjelovanjem na stručnim skupovima koje organizira 
Agencija za odgoj i obrazovanje RH, stručne udruge, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska 
psihološka komora, Hrvatsko psihološko društvo, Medicinski fakultet i dr. te sudjelovanjem na 
znanstvenim skupovima i kongresima te osobnim usavršavanjem praćenjem stručne literature i 
periodike.  
 
 

11.  SURADNJA S RODITELJIMA DJECE 
 

Cilj: Zajednički rad na poticanju razvoja djeteta po svim razvojnim područjima, osnaživanje 
roditelja za kompetentno i kvalitetno roditeljstvo te poticanje partnerskog odnosa roditelja i 
djelatnika Centra na dobrobit djeteta. 

  
Suradnja s roditeljima djece sastavni je dio plana i program rada svakog defektologa-odgajatelja i 

provodi se individualnim radom s roditeljima, na roditeljskim sastancima i komunikacijom telefonom  
sa roditeljima djece koji ne žive u Zagrebu. Defektolog-odgajatelj pruža stručnu podršku djetetovoj 
obitelji u stvaranju optimalnih uvjeta za kompletan razvoj djetetovih mogućnosti. Planiraju se 
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minimalno 4 roditeljska sastanka po skupini, a na njima će se obrađivati tekuća problematika i 
različite teme iz područja odgoja i posebnih potreba. Također, odgajatelji planiraju i održavanje 
radionica za roditelje i djecu na kojima bi kroz zajednički rad s roditeljima ostvarili bolju komunikaciju, 
roditelji dobili uvid u interese i mogućnosti djece te primjeren način poticanja razvoja i komunikacije 
kod djece. 
 

Psihologinja Centra za roditelje predškolske djece organizira jednom mjesečno edukativno-
iskustvene radionice, a određeni su i termini konzultacija za roditelje tako da postoji i mogućnost 
individualnog savjetodavnog rada.  
 
 

12.  VRSTA I NAČINI VOĐENJA DOKUMENTACIJE I VREDNOVANJE 
PROGRAMA 

 
 

Za rujan se izrađuje jednomjesečni program rada koji je usmjeren na utvrđivanje razvojnih 
sposobnosti i postignuća djece uključene u skupinu. Dokumentacija o radu upisuje se u Pedagošku 
dokumentaciju odgojne skupine za 1 mjesec. 
Planiranje i programiranje za slijedeće razdoblje provodi se tromjesečno (listopad, studeni, prosinac; 
siječanj, veljača, ožujak; travanj, svibanj, lipanj) – Dokumentacija u radu upisuje se u Pedagošku 
dokumentaciju odgojne skupine za po 3 mjeseca. 
Za ljetne mjesece kada se najčešće radi u mješovitim skupinama jer djeca odlaze na praznike izrađuje 
se dvomjesečni plan i program i vodi evidencija o radu u Pedagošku dokumentaciju odgojne skupine 
za 2 mjeseca. 

Tijekom rujna (ili prvi mjesec djetetova boravka ako dođe kasnije) provodi se opservacija, a  
rezultati se upisuju na obrazac Razvojne specifičnosti djece s tjelesnom invalidnosti i kroničnim 
bolestima koji se koristi kao osnovnica za planiranje i programiranje daljnjeg rada s djetetom. 

Defektolog koji radi s djecom u stanu obitelji dužan je voditi mjesečno praćenje za svako 
dijete – po razvojnim područjima te evidencijsku tablicu rada koju supotpisuju roditelji/skrbnici na 
tjednoj razini. 

Praćenje napredovanja djeteta je konstantno i evidentira se u Pedagošku dokumentaciju 
odgojne skupine i posebnim bilješkama u Dosjeu djeteta koje vodi svaki defektolog-odgajatelj. 
Dopunske informacije o razvojnim specifičnostima pojedinog djeteta dobivaju se od sustručnjaka – 
članova stručnog tima koji su zaposlenici u Specijalnoj bolnici (liječnici, psiholog, socijalni radnik, 
fizioterapeuti, radni terapeuti, logopedi i medicinske sestre) i roditelja djece sa kojima se surađuje u 
provođenju odgojno-naobrazbenih i rehabilitacijskih programa. Također, odgajatelji-defektolozi 
izrađuju individualne planove za djecu kroz koje planiraju zadatke i metode rada sa svakim pojedinim 
djetetom prema mogućnostima, teškoćama i dosegnutom razvojnom nivou svakog djeteta po 
razvojnim područjima.  

Stručne osobe Centra „Goljak“ redovito prate i procjenjuju provođenje predškolskih 
programa. Radi se kvalitativna analiza rada na sastancima vijeća odgajatelja (sastanci predškolskog 
odgoja) Sastanke predškolskog odgoja redovito saziva i vodi psihologinja Centra, a na njima sudjeluju 
svi odgajatelji/defektolozi. Dnevni red redovito obuhvaća izvještavanje o provođenju programa, 
ispunjavanju ciljeva te eventualnim teškoćama u izvođenju programa i potrebnim poboljšanjima, 
napredovanju svakog pojedinog djeteta u programu te planiranje za sljedeći period.  

Na kraju pedagoške godine izrađuje se Mišljenje o djetetu u koje se unose podatci o 
napredovanju djeteta i njegovim specifičnim potrebama. 
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12. PRIJEDLOZI I POTREBE ZA UNAPREĐENJE RADA S DJECOM S  
       TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

 
a) rana dijagnostika i uključivanje u kompleksnu rehabilitaciju 
b) primjereni uvjeti rada:  

-    veličina odgojne skupine sukladno propisanom standardu  
- prostor prilagođen potrebama djece s motoričkim teškoćama 
- primjeren vanjski prostor za rad s djecom 
- oprema prilagođena individualnim potrebama djece s motoričkim teškoćama 
- dovoljan broj stručnjaka različitih specijalnosti koji provode odgojno-naobrazbene i 

rehabilitacijske programe te osoblje koje provodi njegu i pruža tehničku pomoć djetetu i 
odgajatelju u provedbi programa, osobito za rad na otvorenom i odlaske izvan ustanove 
(defektolozi-odgajatelji predškolske djece, voditelj predškolskih skupina, njegovatelji i 
medicinska sestra) 

 
U pedagoškoj 2018.-2019. godini planiramo započeti projekt formiranja baze podatka djece korisnika 
naših programa, ali i svih zainteresiranih koji iz bilo kojeg razloga nisu uključeni u naš program, a koji 
su potencijalno zainteresirani za kasnije uključivanje u školske programe Centra.  
 
Planiramo doraditi sljedeće programe i za njih tražiti suglasnost MZOS-a: 

• program parcijalne integracije (3 god. – 7 god.) 

• program predškole (5 god. – 7 god.) 
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