
 

  

OPERATIVNI PLAN I 

FINANCIJSKI PLAN  

ZA 2019. GODINU 

 

Dječji centar Logos 

Slavonski Brod 



Raspored aktivnosti po mjesecima (navedene su planirane 
aktivnosti, a učestalost i intenzitet njihove provedbe ovisi o 
broju prijavljenih polaznika) 

 

SIJEČANJ 

 

I. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 

katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom). 

II. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima. 

III. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

IV. Rođendaonica Gita - proslave rođendana vode dvije odgojiteljice prema individualnom 

dogovoru s roditeljima u terminima subotom od 13:00 do 15:00 i 16:00 do 18:00. 

V. Čuvaonica Gita provodi se u okviru Kraćeg programa uz mogućnost ostajanja djeteta 

u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata) 

 

 

VELJAČA 

 

I. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 

katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom). 

II. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima. 

III. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

IV. Rođendaonica Gita - proslave rođendana vode dvije odgojiteljice prema 

individualnom dogovoru s roditeljima u terminima subotom od 13:00 do 15:00 i 16:00 

do 18:00. 

V. Čuvaonica Gita provodi se u okviru Kraćeg programa uz mogućnost ostajanja djeteta 

u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata) 

 

 

 

OŽUJAK 

 

I. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 



katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom). 

II. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima 

III. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

IV. Rođendaonica Gita - proslave rođendana vode dvije odgojiteljice prema 

individualnom dogovoru s roditeljima u terminima subotom od 13:00 do 15:00 i 16:00 

do 18:00. 

V. Čuvaonica Gita provodi se u okviru Kraćeg programa uz mogućnost ostajanja djeteta 

u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata) 

 

 

 

 

TRAVANJ 

 

I. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 

katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom). 

II. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima. 

III. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

IV. Rođendaonica Gita - proslave rođendana vode dvije odgojiteljice prema 

individualnom dogovoru s roditeljima u terminima subotom od 13:00 do 15:00 i 16:00 

do 18:00. 

V. Čuvaonica Gita provodi se u okviru Kraćeg programa uz mogućnost ostajanja djeteta 

u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata) 

VI. Baby radionice za djecu i mame - Program rane stimulacije motoričkog razvoja za 

djecu od 12 do 24 mjeseca vodi fizioterapeutkinja uz asistenciju jednog roditelja u 

okviru 5-satnog ciklusa. 

 

 

SVIBANJ 

 

I. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 

katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom) 

II. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima 



III. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

IV. Rođendaonica Gita - proslave rođendana vode dvije odgojiteljice prema 

individualnom dogovoru s roditeljima u terminima subotom od 13:00 do 15:00 i 16:00 

do 18:00. 

V. Čuvaonica Gita provodi se u okviru Kraćeg programa uz mogućnost povremenog 

ostajanja djeteta u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata) 

 

 

 

LIPANJ 

 

I. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 

katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom). 

II. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima. 

III. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

IV. Rođendaonica Gita - proslave rođendana vode dvije odgojiteljice prema 

individualnom dogovoru s roditeljima u terminima subotom od 13:00 do 15:00 i 16:00 

do 18:00. 

V. Čuvaonica Gita provodi se u okviru Kraćeg programa uz mogućnost ostajanja djeteta 

u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata) 

 

 

 

SRPANJ  

 

I. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 

katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom). Program završava 31. srpnja. 

II. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima. 

III. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

IV. Rođendaonica Gita - proslave rođendana vode dvije odgojiteljice prema 

individualnom dogovoru s roditeljima u terminima subotom od 13:00 do 15:00 i 16:00 

do 18:00. 

V. Čuvaonica Gita provodi se u okviru Kraćeg programa uz mogućnost ostajanja djeteta 

u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata) 

 



 

KOLOVOZ 

 

I. Upis djece u Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina 

u okviru Dječjeg kluba Gita 

II. Planiranje aktivnosti za pedagošku godinu 2019/2020. 

 

 

 

RUJAN 

 

I. Upis u  Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina u 

okviru Dječjeg kluba Gita do popunjavanja kapaciteta. 

II. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 

katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom). 

III. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima. 

IV. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

V. Rođendaonica Gita - proslave rođendana vode dvije odgojiteljice prema 

individualnom dogovoru s roditeljima u terminima subotom od 13:00 do 15:00 i 16:00 

do 18:00. 

VI. Čuvaonica Gita provodi se u okviru Kraćeg programa uz mogućnost ostajanja djeteta 

u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata) 

 

 

 

 

LISTOPAD 

 

I. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 

katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom). 

II. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima. 

III. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

IV. Senzorna integracija prema Ayres ® u pedagogiji/ SIAT® za odgojno obrazovne 

stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji – edukaciju provodi Akademija za razvojnu 

rehabilitaciju. 

 



 

STUDENI 

 

I. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 

katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom). 

II. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima. 

III. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

IV. Rođendaonica Gita - proslave rođendana vode dvije odgojiteljice prema 

individualnom dogovoru s roditeljima u terminima subotom od 13:00 do 15:00 i 16:00 

do 18:00. 

V. Čuvaonica Gita provodi se u okviru Kraćeg programa uz mogućnost ostajanja djeteta 

u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata) 

VI. Baby radionice za djecu i mame - Program rane stimulacije motoričkog razvoja za 

djecu od 12 do 24 mjeseca vodi fizioterapeutkinja uz asistenciju jednog roditelja u 

okviru 5-satnog ciklusa. 

 

 

 

PROSINAC 

 

I. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina provodi se 

tijekom cijele školske godine u okviru Dječjeg kluba Gita u četiri skupine: Bijele 

katarinčice, Plava zvijezda (ponedjeljkom), Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i 

Zlatna trublja (srijedom i petkom). 

II. Logopedsku procjenu i logopedsku terapiju provode dvije logopetkinje tijekom cijelog 

tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 15:00 do 19:00, prema individualnom 

dogovoru s roditeljima. 

III. Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje provodi profesorica psihologije prema 

individualnim dogovorima s roditeljima ponedjeljkom od 17:00 do 19:00. 

IV. Rođendaonica Gita - proslave rođendana vode dvije odgojiteljice prema 

individualnom dogovoru s roditeljima u terminima subotom od 13:00 do 15:00 i 16:00 

do 18:00. 

V. Čuvaonica Gita provodi se u okviru Kraćeg programa uz mogućnost ostajanja djeteta 

u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata). 

VI. Senzorna integracija prema Ayres ® u pedagogiji/ SIAT® za odgojno obrazovne 

stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji – edukaciju provodi Akademija za razvojnu 

rehabilitaciju. 

 
 
 
 



Tjedni raspored redovnih aktivnosti  

 

 PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA 

13:00      

Rođendaonica  
13:30      

14:00      

14:30      

15:00       

15:30       

16:00 Bijele 

katarinčice 

    

Rođendaonica 
16:30 

Srebrni 

vrtuljak 
Zlatna trublja Srebrni vrtuljak Zlatna trublja 

17:00 

Plava zvijezda 
17:30 

18:00  

18:30  

19:00   

19:30       

 

  



Financijski plan za 2019. godinu (procjena) 

Program Nositelj 

Potrebni 

financijski 

resursi 

Izvori financiranja 

Kraći program za 

poticanje razvoja 

govora, jezika i 

predčitačkih vještina 

Maja Baričević 

Doris Horvat 

 

99.000,00 kn - prihodi od dopuštenih 

djelatnosti  

- planirani projekti  

 - volontiranje 

Logopedska procjena 

i terapija 

Ana Pitlović 

Eva Colić 

110.000,00 kn - prihodi od dopuštenih 

djelatnosti 

- planirani projekti  

- volontiranje 

Rođendaonica Gita Monika Vinković 

Doris Horvat 

15.000,00 kn - prihodi od dopuštenih 

djelatnosti 

Čuvaonica Gita Doris Horvat 10.000,00 kn - prihodi od dopuštenih 

djelatnosti 

Baby radionice Mirela Ćosić 3.000,00 kn - prihodi od dopuštenih 

djelatnosti  

- planirani projekti 

Psihološko 

savjetovalište za 

roditelje i djecu 

Vesna Jerković 3.000,00 kn - prihodi od dopuštenih 

djelatnosti 

- planirani projekti 

Administrativno-

organizacijski poslovi  

Marijana Lukić 

Ana Pitlović 

50.000,00 kn - planirani projekti 

- prihodi od dopuštenih 

djelatnosti 

- volontiranje 

UKUPNO: 290.000,00 kn 
 

 

U Slavonskom Brodu, 31.12.2018. godine 

        Predsjednica udruge 

 

        Ana Pitlović, mag.log. 


