
PROTOKOL POSTUPANJA 
 

TIJEKOM PLANIRANJA I ORGANIZIRANJA 
ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA KOJI SE PROVODE 

IZVAN VRTIĆA 
 
UVOD 
 

● Protokolom postupanja određuju se načini, uvjeti, mjere sigurnosti za boravak i           
aktivnosti djece vezanih uz različite oblike odgojno-obrazovnog rada (vanvrtićni programi) u           
mjestu i izvan mjesta u kojem je vrtić smješten, a u funkciji su realizacije              
odgojno-obrazovnog programa s ciljem ostvarivanja određenih odgojno-obrazovnih zadaća.  

● Oblici rada koji podrazumijevaju ostvarivanje planiranih programskih sadržaja        
vanvrtićne ustanove su: šetnje, posjete, izleti, sudjelovanje u različitim manifestacijama,          
program „Djeca u prirodi“, ljetovanja, zimovanja. 

● Šetnja je oblik organizirane odgojno-obrazovne aktivnosti s djecom koja zadovoljava          
djetetovu potrebu za kretanjem, u kojoj dijete dolazi u kontakt s neposrednom prirodnom i              
društvenom okolinom. Prilikom planiranja šetnje dogovara se cilj šetnje, plan i duljina            
trajanja, planiraju se pojedinačne obveze (prikladna odjeća, kretanje u paru, poštivanje           
prometnih propisa) te se o tome obavještavaju roditelji. 

● Posjet je poseban oblik odgojno-obrazovne aktivnosti van vrtića koji se provodi na            
lokalitetima od posebne vijednosti (arheološke, geološke, botaničke…), u različitim         
institucijama, ustanovama i dr. 

● Izlet je oblik rada koji obuhvaća poludnevni ili cjelodnevni zajednički odlazak djece i             
odgojitelja u mjesto u kjem je vrtić ili izvan njega, koji se organizira s ciljem ostvarivanja                
određenih odgojno-obrazovnih zadaća. 

● Program „Djeca u prirodi“ je oblik višednevnog programa koji se provodi u mjestu             
stanovanja djece s odgovarajućim uvjetima za provođenje odgojno-obrazovnog rada u          
zatvorenome i otvorenome prostoru. Organizira se za djecu u godini prije polaska u školu i u                
skladu s razvojnim sposobnostima djeteta s teškoćama. 

● Odgojno-obrazovne aktivnosti van vrtića obuhvaćaju sudjelovanje djece u        
sportsko-rekreacijskim programima (plivanje, klizanje, koturanje, tenis) i posjet ili         
sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijam i događajima u funkciji ostvarivanja           
odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti Vrtića. 

● Ljetovanje obuhvaća višednevni boravak djece u pirodi u posebnim klimatološkim          
uvjetima, a provodi se u pravilu u vrijeme ljetnih praznika i to izvan mjesta boravka uz                
pravodobno i temeljito obavljanje svih potrebnih priprema. 

● Zimovanje je oblik organiziranog višednevnog boravka u prirodi i to najčešće u            
planinama sa sadržajima i aktivnostima koji proizlaze iz odgojno-obrazovnih vrijednosti          
boravka i života u zimskim uvjetima. 

● Korisnicima usluga u vanvrtićnim aktivnostima smatraju se djeca i njihovi          
roditelji/skrbnici/udomitelji, odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelj. 
Davateljima usluga u vanvrtićnim aktivnostima smatraju se turističke agencije, kulturne ili 
javne ustanove te druge pravne i fizičke osobe koje mogu sudjelovati u provedbi vanvrtićnih 
programa. 
 
 



 
 
NAČINI OSTVARIVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN 
VRTIĆA 
 

1.  tićni programi i aktivnosti planiraju se Godišnjim planom i programom rada DV Sopot ili Vrtićnim               
kurikulumom za svaku odgojno-obrazovnu skupinu. 

  
2.  njim planom i programom rada i/ili Vrtićnim kurikulumom utvrđuje se odredište, vrijeme, trajanje,             

nositelji realizacije, načini realizacije i vrednovanje. 

 
3.  Prema trajanju vanvrtićni program može biti poludnevni, dnevni ili višednevni. 

 
4.  o ostvarivanja i trajanje vanvrtićnog programa mora biti usklađeno s dobi djeteta i             

odgojno-obrazovnim planom i programom rada. 

 
5.  no-obrazovne aktivnosti van vrtića ostvaruju se radnim danima. 

 
6.  ze roditelja 

elovanje djeteta u različitim oblicima odgojno-obrazovnog rada u vanvrtićnim aktivnostima roditelj           
će odobriti potpisanom suglasnosti (Privola o dostavljanju podataka trećoj osobi) 

elj je dužan pravovremeno informirati odgojitelja o zdravstvenim ili drugim teškoćama i specifičnim             
potrebama djeteta 

odgojitelju broj telefona i/ili mobilnog uređaja na koji ga može kontaktirati u slučaju potrebe 

atiti obvezu dolaska po svoje dijete u slučaju bolesti ili težih povreda 

rati za dijete prikladnu obuću i odjeću prema vrsti vanvrtićnog programa i njegovim             
specifičnostima te prema naputcima odgojitelja 

a roditelja 

som suglasnosti potvrditi pristanak za sudjelovanje svog djeteta u različitim oblicima           
odgojno-obrazovnog rada izvan vrtića 

ti na vrijeme informacije vezane uz planiranje i realizaciju vanvrtićnih programa kao i potrebne              
informacije tijekom njihove provedbe 

 



7.  ze i prava Odgojiteljskog vijeća 

otriti prijedloge za ostvarivanje vanvrtićnih programa (ST i odgojitelji) 

zirati godišnje izvješće o realizaciji vanvrtićnih programa 

može odbiti prijedlog za izvođenje vanvrtićnih programa, osim Programa „Djeca u prirodi“ 

ožiti odgodu vanvrtićnih programa ako to zahtjevaju iznimne okolnosti 

 
KORACI U POSTUPANJU 
 

1. itelj na početku ped.god., prije donošenja Godišnjeg plana i programa rada i vrtićnog kurikuluma              
obavještava roditelje na 1.roditeljskom satanku o predloženom planu vanvrtićnih programa i           
drugim odgojno-obrazovnih aktivnostima za djecu koje je moguće unaprijed planirati. 

 
2. itelj traži od roditelja pisanu suglasnost za sudjelovanje djeteta u višednevnom vanvrtićnom            

programu najmanje sedam dana prije njegova izvođenja; za posjet, izlet, sudjelovanje na različitim             
manifestacijama potrebno je zatražiti pisanu suglasnost tri dana prije njegovog izvođenja, a za             
šetnju dan ranije ili taj dan. 

 
3. jitelj ili stručni suradnik koji planira, dogovara i organizira odgojno-obrazovne aktivnosti izvan            

vrtića imenuje se voditeljem, a drugi odgojitelji ili stručni suradnici pratiteljima. 

 
4. vaki oblik vanvrtićnog rada voditelj s pratiteljima izrađuje izvedbeni plan i program s             

odgojno-obrazovnim ciljevima, zadaćama, ishodima učenja, tijekom aktivnosti te načinima         
praćanja, vrednovanja ostvarenih ciljeva u Pedagošku dokumentaciju odgojno-obrazovne        
skupine str.176.,177.  

 
5. itelji i stručni suradnici sudjeluju u realizaciji predviđenih aktivnosti s djecom, vode brigu o zaštiti               

prava djece, brinu se o potrebnim sredstvima i pomagalima za realizaciju planiranih aktivnosti,             
implementiraju protokole sigurnosti potrebnih za realizaciju s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti            
djece. 

 
6. jitelj obavještava roditelje o ciljevima, zadaćama, očekivanim aktivnostima, ishodima, načinima          

realizacije vanvrtićnih programa, pravima i obvezama djece i roditelja. U slučaju bolesti djeteta,             
ozljede ili nesreće obavještava roditelja djeteta. 

 
7. elj dogovara s davateljem usluga, institucijom, odnosno osobama koje će sudjelovati u realizaciji             

aktivnosti vrijeme dolaska i trajanje te daje potrebne podatke turističkom pratitelju kojeg je             
angažirao davatelj usluga. 

 

 



8.      U slučaju nepoštivanja procedure propisane protokolom smatrati će se da je radnik izvršio 
povredu radne obveze. 

 


