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Na osnovu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne 

Novine”, broj 10/1997, 107/07, 94/13), te članka 8. Pravilnika o obrascima i 
sadržaju pedagoške dokumentacije (NN 83/2001), s krajem pedagoške godine 
2017./ 2018., dostavljamo Vam Izvješće o radu Dječjeg vrtića Potočnica. 
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I. UVOD 
 

 

Na temeljima ranije postavljene misije i vizije vrtića, pedagošku godinu 2017./2018. 

obilježile su aktivnosti kojima se njegovao suživot i tradicija te osvješćivala lokalna zajednica 

o aspektima kojima dječji vrtić može doprinositi sveukupnom razvoju i kvaliteti življenja 

društvene sredine 

Otvorenošću vrtića nastojali smo nove spoznaje implementirati u naš rad ali i prenositi 

suradnicima  s kojima smo sklapali i njegovali kontakte. 

 

U dječjem vrtiću Potočnica od 05.06.2018. vijori se zelena zastava koja je nagrada djeci, 

svim djelatnicima vrtića i članovima eko odbora za rad na području ekologije. 

 

Ostvareni status Ekoškole  golemi je  poticaj za  nastavak  rada na području 

ekologije,radujemo se novim zadacima i izazovima koji nas čekaju u novoj pedagoškoj 

godini,a sve s istim ciljem-razvoj ekološki osviještenog djeteta koje se odgovorno odnosi 

prema prirodi i koje je u svojoj suštini njen prijatelj! 

 

Stvaranjem bogatijeg materijalnog okruženja podržavali smo i pratili sve procese učenja 

djece. U život djece u dječjem vrtiću uključivali smo i roditelje te gradili partnerski odnos 

zbog zajedničkog zadatka u odnosu na dijete, gradili smo ustanovu koju karakteriziraju 

kvalitetni odnosi na svim razinama, utemeljeni na razumijevanju i prihvaćanju svakog 

pojedinca 
 

II. USTROJSTVO I ORGANIZACIJA  RADA DJEČJEG VRTIĆA «POTOČNICA»  

 

U izvještajnom razdoblju Vrtić je polazilo ukupno 157 djece ( stanje 30.06.2018.) u 

redovnom cjelodnevnom programu.  

 

Program Predškole polazilo je ukupno 48 djece raspoređenih u četiri  skupine  

,realizirano je  250 sati u svakoj skupini. 

 

    U periodu od 01.lipnja  do 16.lipnja 2017. godine raspisan je oglas za upis nove djece u 

dječji vrtić. U upisnom roku  ukupno je zaprimljeno 37 zahtjeva za upis u dječji vrtić. Sva 

su djeca primljena i raspoređena sukladno Državnom pedagoškom standardu u odgojne 

skupine.  

        

        Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održan je 24.08.2017. Na plenarnom sastanku 

ravnateljica  odgojiteljica   roditeljima je  predstavila osobitosti Vrtića. To znači da su 

roditelji dobili relevantne informacije o temeljnim odrednicama Ugovora,kurikuluma vrtića, 

prostornom kontekstu i  procesu prilagodbe. Roditelji su s matičnim odgojiteljima upoznali 

praktičnu dimenziju dnevnog života u vrtiću (prostorni i organizacijski uvjeti, iskustava 

odgojitelja u procesima prilagodbe, i dr.) te su imali priliku postavljati pitanja koja ih 

trenutno okupiraju. 

 

Tijekom pedagoške godine bilo je fluktuacija u upisima i ispisima djece najčešće zbog 

mogućnosti čuvanja kod kuće  te su slobodna mjesta odmah popunjavana novim iskazanim 

potrebama za upis. U ukupnom broju upisane djece imali smo i jedno dijete s posebnim 

potrebama.  
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UKUPAN BROJ DJECE KOJI JE OBUHVAĆEN NAŠIM PROGRAMOM : 

 

                      PRIMARNI PROGRAM              157  djece 

                       PROGRAM PREDŠKOLE           48  djece 

                         

                                    UKUPNO                       205  djece 

 

 

 

UKUPAN BROJ DJELATNIKA U NAŠOJ USTANOVI 

 

                    ODGOJNO-OBRAZOVNI                    16 

                    OSTALI                                                   6 

 

                    UKUPNO                                               22 

 

 

RADNO VRIJEME VRTIĆA/DJELATNIKA 

 

     Temeljem Statuta i Pravilnika o radu zaposlenika Dječjeg vrtića"Potočnica",Upravno vijeće  na 

svojoj 37.sjednici održanoj 04.rujna 2017.godine donijelo je odluku o izmjeni radnog vremena 

Dječjeg vrtića"Potočnica". 

 

U odluci o radno vreme odgojitelja  uređuje se u tri smjene i dežurstvo svaki radni dan. 

 

                                                              

PRIMARNI PROGRAM  ODGOJITELJI 

    

                                            -jutarnje  dežurstvo            od       6,00   -    6,30  sati 

       

                                               - redoviti rad    

        

                                                      -prva smjena         od       6,30    -    12,30 sati 

                                                      -druga  smjena      od     10,30    -    16,00 sati 

                                                 -treća smjena       od    12.30.  -   18.00 sati 

                                          

 

    Na temelju potreba roditelja Vrtić je ustrojio svoje radno vrijeme, te se rad sa djecom  odvija 

u petodnevnom radnom tjednu od 6.00 do 18.00 sati što je zadovoljilo potrebe roditelja.                                  
 

     Realizaciju satnice za odgojitelje prate ravnatelj odgojitelj  i satničarka, a evidenciju rada 

svih djelatnika  vodi ravnatelj odgojitelj.  

    Realizacija satnice odgojitelja vodi se putem tablica “Evidencija neposrednog odgojno-

obrazovnog rada“, a svih djelatnika  „Evidencijom rada“.  

    

  Na početku pedagoške godine s odgojiteljima je dogovorena razrada satnice, zaduženja i 

način realizacije. Prema godišnjoj i mjesečnoj razradi satnice odgojitelji su zaduženi za 

realizaciju iste koja se prati putem „Evidencije neposrednog rada“, a sati rada u ostalim 

obvezama evidentiraju se u pedagoškoj dokumentaciji od strane svakog odgojitelja. 
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Praćenje rada i realizacija satnice odgojitelja  osim kroz obveznu dokumentaciju koju vodi 

svaki odgojitelj , u praćenju je tjednom realizacijom.  

  

   Ovakav način vođenja satnice pokazao se dobrim modelom, osim što se i sada događaju 

viškovi sati u neposrednom radu odgojitelja zbog čestih kratkih bolovanja za koja nismo u 

mogućnosti dobiti zamjenu. Modifikaciju razrade satnice radit ćemo za iduću pedagošku 

godinu na odgojiteljskim vijećima i  radnim dogovorima sa odgojiteljima i otkloniti 

eventualne nedostatke koji su se pokazali u vođenju satnice.  

 

   ORGANIZACIJA RADA TEHNIČKOG OSOBLJA 

 

KUHARICE   

 

                       -Monika Krasović -glavna kuharica   od 6,00-14,00 sati 

           -Bara Plesec  -pomoćna kuharica         od 6,00-14,00 sati 

                      -Jasmina Mustovljanec      -kuhar pripravnik           od 8.00-16.00 sati 

SPREMAČICE 

 

                  -Katica Šelimber     

       -Ivanka Rešetar     

                 - Sanja Šokec    

 

Rad spremačica organiziran je u tri smjene   :   

                                    

                                   -prva smjena:     od  6,00- 14,0 sati 

                                  -druga smjena:  od 10,30- 18,30 sati 

                               - treća smjena: od 11,30 -19,30 sati 

 

 

VRSTE PROGRAMA: 

 

 

1.PRIMARNI DESETOSATNI PROGRAM JASLICA I VRTIĆA 

 

-Broj upisane djece:157 

  -Broj odgojnih skupina :7 (pet vrtićkih i dvije   jaslične). 

-Broj odgojitelja: 14  
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ORGANIZACIJSKA SHEMA ODGOJNIH SKUPINA PREMA PROGRAMIMA  U 

PEDAGOŠKOJ 2017. / 2018. GODINI  

 

Na tabeli koja slijedi prikazane su odgojne skupine, popunjenost,vrste boravka, broj i stručna sprema 

odgojitelja do 30.lipnja  2018.god. 

 

Odgojna  

skupina  

Popunjenost  vrsta 

boravka  

Broj odgojitelja 

  

Stručna 

sprema  

1.  mlađa   jaslička               

        odg.skupina  

16 djece  cjelodnevni  

boravak  

      2 odg. 

       

  VŠS  

 

2. starija jaslička     

       odg.skupina 

21 dijete  cjelodnevni  

boravak  

      2 odg. 

       

. VŠS 

3.I  mlađa odg.  skupina  18 djece  cjelodnevni  

boravak  

      2 odg 

      

  VŠS  

4.II  mlađa  odg.skupina  24 djece  cjelodnevni  

boravak  

       2 odg.   VŠS  

 

5. srednja odg.skupina  26 djece  cjelodnevni  

boravak  

       2 odg.   VŠS   

 

6.I.starija  odg. skupina 25 djece  cjelodnevni  

boravak 

       2 odg.    VŠS 

7.II .starija odg.skupina  27 djece   cjelodnevni  

boravak 

       2 odg.   VŠS   

 

7 odgojnih skupina 

 

157 djece 

  

14 odgojitelja 

 

 

 

 

 

 

Prisutnost djece 

 

          Prisutnost djece u skupinama  je visoka, što znači da je dolazak djece  u vrtić bio uglavnom 

redovit. Izostanci su bili isključivo zbog bolesti.  

Svi drugi izostanci opravdavaju se mogućnošću boravka kod kuće za vrijeme blagdana ili praznika.  

       Adaptacijski period prošao je bez većih problema, djeca su se međusobno vrlo brzo socijalizirala 

i privikla na dnevni ritam te organizaciju života u vrtiću. 

       Zahtjeve za smještaj  djece primali smo tijekom cijele pedagoške godine i rješavali prema 

upražnjenim mjestima po odgojnim skupinama. 

 

ODGOJNO OBRAZOVNI DJELATNICI: 

 

Poslovi i radni zadaci Broj zaposlenih     Stručna sprema                 

 

Odgojitelji 

  

 14 

 

VŠS 

 

Voditelj Predškole 

 

 1 

 

VŠS 

Ravnatelj-odgojitelj 

 

1 VŠS 

 UKUPNO 16 VŠS 
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Odgojna  

skupina   

Odgojitelji Stručna 

sprema  

 

1.  mlađa   jaslička    odg.skupina  
Ivana Maras 

Kristina Tkalčec 

  VŠS  

 

 

2. starija   jaslič odg.skupina 
Kristina Saić 

Marija Tkalčec 

. VŠS 

 

3.mlađa odg.  skupina   I. 
Tena Sučić 

Božica Lovreković 

  VŠS  

 

4. mlađa    odg.skupina  II. 
Vesna Gregurek 

Kristina Bijuk 

  VŠS  

 

 

5. srednja odg.skupina   
Ivana Begović 

Ana Šantić 

  VŠS   

 

 

6. starija  odg. skupina  I. 
Tereza Greguraš 

Ksenija Širec 

   VŠS 

 

7. starija  odg.skupina II. 
Kristina Golić 

Kristina Ćurić 

  VŠS   

 

Za provedbu programa Predškole raspisan je natječaj za djelatnikom(odgojitelj predšk.djece sa 

položenim stručnima ispitom). 

Za program Predškole u radni odnos na određeno (od 02.10.2017.-31.05.2018.god)primljena je 

odgojiteljica Andreja Veličan. 

 

TEHNIČKO OSOBLJE: 

 

Poslovi i radni zadaci Broj zaposlenih     Stručna sprema                 

Kuharica  2     1- SSS 

    1- NSS 

Kuharice pripravnice  1 

 

    1-SSS 

Spremačica  3    3- NSS 

 

 

Tehničko osoblje  KUHARICE  Stručna sprema                 

  

Monika Krasović 

 

Božica Plesec 

 

Kuharica pripravnica 

 

Jasmina Mustovljanec 

   

SSS  

.  

NSS 

 

 

SSS  

SPREMAČICE 

 

 

Katica Šelimber 

 

Ivanka Rešetar 

 

Sanja Šokec 

NSS 

 

NSS 

 

NSS 
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 Korištenjem mjera poticajnog zapošljavanja HZZO-a (stručno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa - pripravnici) uzeli smo pomoćnu kuharicu (od 02.04.2017.god.) 

za rad u kuhinji. 

   U kuhinji je došlo do promjene djelatnika -glavne kuharice ( korištenje bolovanja zbog 

komplikacija u trudnoći), na njeno radno mjesto primljena  je kuharica  sa položenim 

majstorskim  ispitom Monika Krasović. 

 

Svi djelatnici imaju potreban stupanj i vrstu stručne spreme u skladu s Pravilnikom o 

vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u 

dječjem vrtiću (NN 133/97). 

 

Popis i opis poslova i zadataka svih djelatnika vrtića navedeni su u drugim, pravnim aktima  

ustanove  

( Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica” 

Pitomača,  Pravilnik o radu i dr.), pa ih ne navodimo u ovom dokumentu.  
 

 

ZAKLJUČNO RAZMATRANJE U PODRUČJU USTROJSTVA RADA 

 

 

✓ Radno vrijeme vrtića i njegovih djelatnika prilagođavano je potrebama 

djece osobito u pogledu organizacije jutarnjeg i poslijepodnevnog rada, te u 

odnosu na duljinu vremena u kojem s djecom rade oba odgojitelja (osobito u 

vrijeme prilagodbe novoupisane djece). 

✓ Poboljšanje uvjeta rada svakog djelatnika, te unapređivanje informiranosti 

djelatnika i kvalitete odnosa među odraslima u vrtiću i dalje će biti bitna 

zadaća u području ustrojstva rada. Svjesni smo značaja izgrađivanja istinite i 

otvorene komunikacije svih djelatnika što je dobra osnova za postavljenje 

odgojno-obrazovnih ciljeva i za usmjerevanje teţišta unapređenja rada s 

djecom sa sadrţaja rada na načine komunikacije i primjene sadrţaja. 

✓ I dalje je potrebno stvarati uvjete za proširenje ponude kraćih programa 

budući za njih postoji interes roditelja 

 
 
 

III.MATERIJALNI UVJETI RADA    

 

       Materijalni uvjeti rada u našoj ustanovi ovise s jedne strane o količini sredstava 

realiziranih  uplatom roditelja, čime se podmiruju materijalni troškovi ustanove i troškovi 

tekućeg održavanja objekata, postrojenja i opreme i s druge strane o količini financijskih 

sredstava doznačenih iz proračunskih izvora, čime se podmiruju plaće i druga primanja 

djelatnika te obavlja investicijsko održavanje objekata i nabavlja oprema. 

 

Za cjelodnevni program cijena vrtića koju plaćaju  roditelji,za djecu s područja naše Općine 

je 470,00 kuna. 

 

      Obitelji čija djeca-polaznici Vrtića imaju teškoću u razvoju  ostvaruju pravo na smanjenu 

uplatu i to za 50%, a ako troje ili više djece iz obitelji polazi vrtić, tada roditelji za treće  

dijete plaćaju 50 % manje od pune cijene vrtića..  Sve navedeno regulirano je Pravilnikom o 

mjerilima,uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Vrtića. 
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Dodatna sredstva planirana su iz državnog proračuna za programe javnih potreba (programi 

odgoja i naobrazbe za djecu s teškoćama u razvoju i program predškole). 

 
Za djecu iz drugih općina  koja  pohađaju našu Ustanovu participacija općine u ekonomskoj cijeni 

vrtića kreće će se od 20% do 50%. Roditelji iz drugih općina  plaćaju  razliku između ukupne cijene i 

dijela koji sufinancira općina iz koje dolaze. 

 

Ekonomska cijena vrtića za 10 – satni program iznosi 1.419,52 kn. 

 
           Planiranu opremu za unapređenje rada kako odgojno obrazovnih tako i ostalih djelatnika                               

      obnavljali smo i dopunjavali prema unaprijed planiranim sredstvima i potrebama. 

 
BITNE ZADAĆE : 

 

✓ Radili smo na sigurnosnim mjerama zaštite u vrtiću  

✓ Podizali smo kvalitetu u svim prostorima vrtića  

✓ Održavali smo objekte i opremu u svim prostorima gdje se odvijao vrtićki program  

✓ Opremili smo vrtić za sve segmente procesa rada  

✓ Nabavili smo didaktiku i potrošni materijal  

✓ Opremili smo i zamijenili opremu i inventar zbog dotrajalosti ili nekih drugih razloga 

za koji smo uvidjeli da mogu ugroziti sigurnost djece  
 

Tijekom ovog razdoblja  u sve odgojne skupine, a u skladu sa planiranim sredstvima, nabavili smo   

kvalitetnu didaktičku opremu koristeći njenu različitost za moguće kombiniranje i korištenje u više  

odgojnih skupina. 

  
     Ostvarene su i druge investicije vezane uz materijalne uvjete rada: 

 

✓ izvršena zamjena radne odjeće za sve djelatnike 

✓ kupljeno je tri nova CD playera ,TV i DVD player za potrebe rada sa djecom u vrtiću i 

Predškoli 

✓ kupljene su klime za sportsku dvoranu vrtića 

✓ redovito smo poboljšavali uvjete za boravak i sigurnost djece na vanjskim prostorima Vrtića: 

  podignuta je nova dvorišna ograda  
✓ izvršeni su potrebni elektroinstalacijski radovi u kuhinji i hodnicima     
✓ nabavljena je  radna obuća i odjeća    
✓ sanirano dvorište (obnovljen pijesak ,  uređeno drveće i cvijeće)   
✓ nabavili smo najpotrebnije nove naslove stručne literature za odgojne djelatnike 

 
✓ kompletno su okrečene sve prostorije u novom dijelu vrtića, dok je u starom dijelu vrtića 

okrećena sobe jaslične skupine te hodnici 
 

✓ ugrađena je zaštita na kutove zidova (pvc zaštitni kutnici) 
 

✓ saba mlađih jaslica opremljena novim drvenim krevetićima 
 

✓ izvršeni popravci na perilici suđa 
 

  
Vanjski prostor za boravak djece se tijekom cijele godine uređuje  i unapređuje kako bi djeca boravila u 

sigurnom i ugodnom okruženju.  

Roditelji se uključuju u opremanje Vrtića, te nam maksimalno pomažu donirajući nam igračke, potrošni 

materijal, audio i video opremu, pijesak za dvorište i slično. 
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Važno je spomenuti da je bilo još  niz nepredviđenih izdataka vezanih uz tekuće održavanje objekta,što se 

rješavalo  sukladno potrebama i situaciji 

  U svakodnevnom radu odgojno-obrazovni djelatnici ulažu napore da vlastitim radom, kreativnošću uz 

pomoć roditelja obogaćuju i nadopunjavaju materijalnu sredinu kako bi boravak djece u vrtiću bio 

kvalitetniji i sadržajniji. 

 

 PROJEKTI  USMJERENI  NA  SREDSTAVA IZ EU FONDOVA 
 
1-Projektom "Uređenje i opremanje igrališta vrtića " koji smo uputili Mnistarstvu  za 

demografiju ,obitelj,mlade i socijalnu politiku, a koji je bio objavljen do 

30.03.2018.god.odobreno nam je ukupno 134.ooo,oo kn. 

 

2.-Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga"Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja" up.02.2.2.08  Mnistarstva  za demografiju ,obitelj,mlade 

i socijalnu politiku u sklopu promjene radnog vremena Vrtić je  uputio projekat"Igraonica 

sreće". 

Rezultati natječaja još nisu objavljeni . 

 

ZAKLJUČNO RAZMATRANJE U PODRUČJU MATERIJALNIH UVJETA RADA: 

 

✓ o svim tehničkim nedostacima redovito smo informirali Općinu kao osnivača  

kako bi pravovremeno svi nedostaci bili uklonjeni, a proces rada 

odvijao se nesmetano.  

✓ Maksimalno smo koristili vlastite resurse na održavanju unutarnjih i vanjskih 

površina.  

✓ Inventurne komisije izvršile su popis sitnog inventara i osnovnih sredstava.  

✓ Realni troškovi i prihodi gotovo da nemaju odstupanja u odnosu na plan.  

✓ Znatna su sredstva koja smo dobili od osnivača Općine Pitomača i MZOŠ na 

ime kraćeg programa  ( program predškole) te na osnovu primljenih 

sredstava prema zahtjevu podnijeli smo i traženo izvješće. 

 

 

IV. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE 

 

 

Sukladno Godišnjem planu i programu rada za pedagošku godinu 2017./2018. gotovo u 

potpunosti su realizirane bitne zadaće i sadržaji koji su planirani za navedeno područje. 

 

PROCJENA ZDRAVSTVENOG STATUSA DJECE 

 
Antropometrijskim mjerenjima sustavno se prati tjelesni rast i razvoj djece , a na temelju izmjerenih 

podataka (visina, težina) poduzimaju se određene preventivne mjere u suradnji s roditeljima. 

 

PRAVILNA PREHRANA  

 

         Prehrana u vrtiću je bila realizirana u skladu s napucima o pravilnoj prehrani, prema 

NN 121/07 i NN 55/06. i prilagodba istih prema individualnim potrebama djeteta s posebnim 

potrebama.  

       Planira se jelovnik kao i dnevni raspored obroka , jelovnik za djecu sa posebnim 

potrebama u prehrani, obrazovni elementi i suradnja sa roditeljima i djelatnicima kuhinje.  
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      U suradnji s roditeljima i kuhinjom, prilagođen je jelovnik za djecu koja imaju 

ograničenja u prehrani ili alergije na određene namirnice Ove godine imali smo samo troje  

djece sa posebnim potrebama u prehrani. Svoj navedenoj djeci je  prilagođen tjedni jelovnik u 

suradnji sa roditeljima i osobljem kuhinje .   

Jelovnik vrtića bio je prilagođen uzrastu djece, godišnjem dobu, navikama djece, svim 

blagdanima i svečanostima gdje su u cijelosti poštivane tradicije i običaji .  

      Izbor namirnica bazirao se na velikom izboru žitarica, svježem voću kao 4 obroku, 

povrću i lako probavljivom mesu ( puretina, piletina, junetina i teletina).  

      Po preporuci nutricionističkog savjetovališta minimalno su korištene količine šećera i 

soli, a  fermentirani mliječni proizvodi su se koristili minimalno 2 puta tjedno, a nekada i 

češće te domaći namazi 1-2 tjedno. 

       Bitna je zadaća bila poštivanje preporučenog dnevnog unosa energije i hranjivih tvari, 

vitamina i mineralnih tvari kao i preporučene vrste hrane i jela po obrocima u dnevnim 

jelovnicima.  

    Uz redoviti nadzor i praćenje intenzivno se radilo na zdravstvenom prosvjećivanju i 

zdravstvenom odgoju djece u svezi sa stjecanjem pravilnih kulturno- higijenskih navika  

( zdrava hrana, piramida zdrave hrane, što jedemo, kako jedemo, vitamini…).  

      U svim srednjim, starijim i mlađim skupinama poticalo se osamostaljivanje konzumacije 

svih obroka u vrtiću.  

      Kroz konzultacije s odgojiteljima za djecu koja odstupaju u antropometrijskom mjerenju 

planirana je pojačana tjelesna aktivnost i balansirana prehrana za djecu koja su 

preuhranjena, te za pothranjenu djecu pojačano motiviranje djece.  

     Kontrola i analiza jelovnika 

     Kontrola i analiza jelovnika od strane Zavoda za javno zdravstvo Virovitica bila je 

redovita, sukladno zakonskoj regulativi. Ispitivanje mikrobiološke čistoće briseva, 

bakteriološke ispravnosti uzorka gotove hrane, kalorijske vrijednosti i protektivnog sastava 

obroka hrane u potpunosti udovoljava. 

 

       Služba za zdravstvenu ekologiju ZZJVPŽ, izradila je prijedlog mjera za osiguranje 

preduvjeta, programa zadovoljavanja sanitarno higijenskih zahtijeva koje   kao dječji vrtić 

moramo provoditi te ispuniti zadane mjere HACCP sustava koje smo implementirali u našu 

ustanovu. 

HACCP sustav 

     Osnovni preduvjetni programi za uspješnu implementaciju HACCP sustava su: čišćenje i 

dezinfekcija, održavanje opreme, kontrola štetočina, te usporedna edukacija osoblja o načinu 

realizacije istih. Navedeni programi smanjuju potencijalne rizike te maksimalno pojačavaju    

sigurnost proizvodnje 

      Visoki standardi higijene predstavljaju imperativ u prevenciji trovanja hranom, kvarenja 

hrane, infestacije štetočinama te se u konačnici usklađujemo sa zakonskom obvezom. 

  

     Dobra higijenska praksa, kao jedan od preduvjetnih programa HACCP sustava pruža 

opće informacije koja uključuju pravila ponašanja radnika, nošenje radne odjeće, zaštita 

kose, zabrana uporabe kozmetičkih sredstava, postupke pranja i dezinfekcije. Provedena je 

ponovna edukacija za kuharsko osoblje i tehničko osoblje o nadzoru zdravstvene ispravnosti 

hrane primjenom HACCP sustava, te o izradi i vođenju haccp dokumentacije i evidencija 

lista za higijenski standard.  

 

      Reviziju i održavanje HACCP sustava (NN 68/2015)na temu sigurnost hrane, 

21.01.2018. proveo je Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok"Virovitica . Zaključak provedene 

revizije zapisa i pregledom objekta je  da Dječji vrtić Potočnica provodi sve radne upute 

DHP i DOP  zadane HACCP sustavom. 
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SVAKODNEVNI BORAVAK NA OTVORENOM  

 

-u rujnu i listopadu sve grupe su redovito boravile na otvorenom  

-u zimskih mjesecima ukoliko su vremenski uvjeti bili povoljni sve su grupe redovito boravila 

na terasama soba boravka ili u sportskoj dvorani Vrtića 

-od ožujka do lipnja mjeseca sve su skupine redovito boravila na dvorištu vrtića ili u 

sportskoj dvorani vrtića.  

     

Održavanje vanjskih površina je ove pedagoške godine bilo redovito i higijenski uvjeti su bili 

zadovoljavajući. 

   Redovite su bile konzultacije s odgojiteljima o privremenim vremenskim uvjetima i dužini 

boravka na zraku po uzrastima, individualnim potrebama djece i određenoj medicinskoj 

indikaciji (šarlah, streptokokna oboljenja, gripa, viroza).  

   Broj ozljeda tijekom boravka na otvorenom tj.igralištu Vrtića  se značajno smanjio u 

odnosu na prošlu godinu.  

 

Zaključak:  

 

✓ intenzivirati rad na podizanju razine sigurnosti djece, okruženja i čistoće na našim 

igralištima  

✓ kontinuiran obilazak, kontrola sigurnosti i čišćenje vanjskog prostora i zelenih 

površina od strane tehničkog osoblja i domara vrtića  

✓ kontinuiranost i stalnost jutarnje spremačice te poboljšanje nivoa čistoće vanjskih 

prostora vrtića sa naglaskom na zelene površine i pješčanike  

✓ praćenje psihofizičkog razvoja djeteta, sastanci s roditeljima i rad na zdravstvenoj 

edukaciji.  

 

Analiza pobola jaslice  

 

     Analizirajući izostanke djece zbog bolesti rezultira da svako dijete iz jaslica obolijeva 

prosječno 6 puta godišnje.  

     Ukupni izostanci zbog bolesti su u porastu za jaslice ove pedagoške godine, dok su u padu 

za vrtićku dob. Zarazne bolesti i respiratorne bolesti su u porastu u jasličkoj dobi, dok su u 

vrtićkoj dobi u padu. Duljina bolovanja nije mjerljiva obzirom da kod vrlo malog broja djece 

je evidentirana duljina odsutnosti iz jaslica zbog bolesti. Došlo je do povećanja pisanja 

duljine izostanka zbog bolesti međutim još uvijek imamo dosta ispričnica bez duljine trajanja 

i bolesti. Ove godine smo imali epidemiju vodenih kozica u starijoj jasličkoj skupini, te je 

podatak porasta zaraznih bolesti opravdan. 

 

Analiza pobola  vrtić                                           

Analizirajući izostanke vrtićke dobi djece zbog bolesti rezultira da je broj djece koja su 

obolijevala povećan u zaraznim bolestima  dok je došlo do smanjenja u respiratornim 

bolestima , te je također došlo do osjetnog smanjenja bolesti uha i oka  . 

U vrtićkim skupinama u drugom mjesecu je bila epidemija gripe gdje je u nekim skupinama 

bio osjetan pad djece i do 80% manje djece 
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Analiza ozljeda djece  

Broj ozljeda ove ped. god. je 5  i u značajnom je padu od prošle godine. 3 ozljede su 

površinske ozljede ili ozljede sa hematomom, koje su sanirane u vrtiću. Za 2 djece pomoć je 

zatražena u vanjskim institucijama. 

 

Djeca s posebnim potrebama u zdravlju  

Zdravstvene poteškoće djece i stalno praćenje djetetova rasta i razvoja te uočavanjem 

individualnih potreba djece, iskazao se određeni broj djece koja imaju potrebe za posebnim i 

specifičnim potrebama. Broj djece sa posebnim potrebama je ostao isti u odnosu na prošlu 

godinu. Kao i do sadašnjih godina u ispunjavanju specifičnih potreba profesionalno i stručno 

su pristupili odgojitelji. 

Imunizacija djece 

Procijepljenost u vrtiću je vrlo zadovoljavajuća ,sva  djeca upisana u redoviti program Vrtića 

i Programa Predškole su procijepljena,što je potvrđeno priloženom dokumentacijom(kopija 

knjižice cjepljenja).  

Provjera cijepljenja odvijala se tijekom godine, od listopada do lipnja. Izvršili  smo dvije 

kontrole cijepljenja u tri ciklusa.  Preko 99% djece je uredno cijepljeno i na vrijeme.  

Smatram da je uredno cijepljenje prema kalendaru značajan vid zaštite zdravlja sve djece u 

kolektivu i posebno značenje ima novi zakon o cijepljenju koji jasno regulira pravila boravka 

u dječjem vrtiću. 

 

Program obnove znanja iz pružanja prve pomoći 

    10.svibnja  2018. godine održano je interaktivno predavanje i radionice na temu ˝Pružanje 

stručne prve pomoći predškolskoj djeci˝ .  

Predavanje je vodio dr. Dino Pavoković ispred Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. 

 Putem predavanja prikazani su postupci prve pomoći kod stanja krvarenja, opeklina, stranog 

tijela u nosu, toplotnog udara, febrilnih konvulzija i hipoglikemije.  

Nakon teoretskog dijela slijedila je demonstracija postupaka prve pomoći kod stanja nesvjesti 

i epilepsije (bočni položaj), krvarenja iz nosa te reanimacija, imobilizacija i Heimlichov 

zahvat. 

 Odgojitelji  su čuli korisne informacije o tome kako se ponašati i kako postupiti u slučaju 

nesreće. 

 

IZVJEŠĆE SANITARNO-HIGIJENSKOG ODRŽAVANJA  

Higijensko-zdravstveni uvjeti radne i životne sredine ove godine odgovaraju Pravilniku o 

održavanju higijene u vrtiću.  

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodile su se četiri puta godišnje prema Planu 

provedbe općih DDD mjera ( ICC-3D ).   

Doziranje upotreba profesionalnih antiseptičkih sredstava u procesu pripremanja hrane i 

čišćenja bila je redovita.  

Mikrobiološka čistoća kuhinje i objekata od strane Zavoda za javno zdravstvo Sv.Rok 

Virovitica  je dobra.  

Produženje sanitarnih knjižica obavljeno je po propisima te izmjenom Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (NN79/07,113/08,43/09,22/14-RUSRH i 130/17).  

 

    Sanitarni nadzor od strane Ministarstva zdravlja,Uprave za sanitarnu inspekciju proveden 

je 12.04.2018.god.kojim je utvrđeno da je sva dokumentacija uredna,pravovaljana i ispunjava 

sve zadane uvjete i mjere,pregledom ustanove utvrđeno je  da su sve prostorije Vrtića 

uredne,namještaj odgovara sigurnosnim uvjetima za boravak djece, te da su vanjski prostori  

na adekvatan način održavani .Pozitivno je ocijenjen Sigurnosni i preventivni plan Vrtića. 
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V.ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

 

Zajedničko uključivanje svih odgojitelja u odluke koje se odnose na odgojno - obrazovni 

rad te razmjena informacija i prezentacija vlastitih ideja i stavova pokazalo se izuzetno 

svrsishodnom.  

Iznimnim zalaganjem i marljivošću odgojiteljica  pokušavalo se rješavati prikazane 

poteškoće ali i obogaćivati rad s djecom, sadržajima koji su im se nudili i aktivnostima 

kojima se doprinosilo razvoju vrtića i društvene sredine. 

 

 

 INTEGRACIJA KRAĆIH ,PREVENTIVNIH, ZAŠTITNIH I RAZVOJNIH PROGRAMA 

U ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD  

 
KRAĆI PROGRAMI 

  Kraći se programi provode nakon završetka redovitog programa iako obuhvaćaju i djecu 

koja nisu u redovnom programu.Roditelji sami odabiru ponuđene programe za svoju 

djecu.Programi se dodatno naplaćuju.Traju tijekom školske godine dva puta tjedno po jedan 

školski sat. 

Od kraćih programa  roditeljima i djeci tijekom mjeseca rujna i listopada  ponudili smo: 

 

-engleska igraonica 

Broj upisane djece:47 

Broj odgojnih skupina :4  

cijena :120,oo mjesečno 

 

- plesna igraonica 

Broj upisane djece:11 

Broj odgojnih skupina :1  

cijena :180,oo mjesečno 

 

-glazbena igraonica 

Broj upisane djece:8 

Broj odgojnih skupina :1  

cijena :80,oo mjesečno 

 

Svi navedeni programi verificirani su od strane MZOŠ-a.Navedeni programi ponuđeni su , 

putem anketnih listića roditeljima na prvom masovnom roditeljskom sastanku, a početak 

njihovog rada vezan je uz mjesec listopad. 

 

 Roditelji i djeca zadovoljni su dužinom trajanja i vremenom organiziranja programa.Kraće 

programe financiraju   roditelji s utvrđenim cijenama . 
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KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE  

 

    Rok za podnošenje prijava za upis djece u Kraći program Predškole  bio je u periodu  od 

01.lipnja  do 15. lipnja  2017 godine.. 

 

     Prije samog provođenja Programa predškole, organiziran je roditeljski sastanak na kojem 

je ravnateljica roditeljima dala sve potrebne obavijesti o trajanju, načinu provođenja,  i 

uvjetima ovog Programa. Sastavni dio  roditeljskog sastanka je upoznavanje roditelja sa 

razvojnim, psiho-motoričkim i emocionalnim karakteristikama šestogodišnjaka, uz to 

prezentirani su im ciljevi i zadaće cjelokupnog Programa predškole. 
      U odgojnim skupinama predškole pri osnovnim školama , provođen je zacrtani program s 
naglaskom na uspostavljanju povjerenja i osjećaja pripadnosti skupini/školi, razvijanje 
interesa za školu, te na vještinama komunikacije i suradnje. Ciljevi zbližavanja djece i učenja 
socijalnih vještina u potpunosti su postignuti. 
Učestala suradnja s roditeljima i suradnja s učiteljima na područnim školama odrazilo se i 

na učvršćivanju veza među obiteljima zajednice, na stvaranje odnosa povjerenja roditelja i 

djece prema školi. 

 

         Program Predškole započeo je  02.10.2017. god. i trajao je do 31.05.2018.god.sa 

realiziranih 250 sati u svakoj skupini. 

Program je provodio odgojitelj predškolske djece. 

       Održana su dva roditeljska sastanka, vođeni su individualni razgovori, roditelji su o 

svemu bili informirani putem razgovora i obavijesti u kutićima za roditelje. 

 

        U suradnji sa OŠ pedagoginja i psihologinja održala su za svu djecu obveznike škole 

roditeljski sastanak na kojem su roditelji upoznat sa upisom u školu , održana je i 

prezentacija na temu "Priprema djece za školu". 

  Na kraju godine djeca su pripremila završnu priredbu i svečanost za roditelje 

 

      I  ove su godine roditelji izrazili zadovoljstvo načinom rada i rezultatima rada Predškole. 

Program Predškole Dječjeg vrtića „Potočnica“verificiran je od strane  MZOŠ-a. 

 
Odgojne skupine 

 

Godište 

 

Broj djece 

 

1.Sedlarica(djeca iz Sedlarice,Turnašice,V.Črešnjevice i 

Otrovanca) 

 

2011/12. 

 

   10 

 

2.Stari Gradac(djeca iz St.Gradca i Starog.Marofa) 

 

2011/12. 

 

    7 

 

4.Pitomača"A"(Dinjevac,Kladare,Pitomača) 2011/12. 

 

  16 

 

5.Pitomača"B" 

 

 

2011/12. 

 

   15 

 

UKUPNO  48 
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EKO PROGRAM VRTIĆA 

 

U dječjem vrtiću Potočnica od 05.06.2018. vijori se zelena zastava koja je nagrada 

djeci, svim djelatnicima vrtića i članovima eko odbora za rad na području ekologije. 

Naš vrtić postao je međunarodni eko vrtić . 

       Zelenu zastavu s ponosom smo podigli u prisutnosti roditelja, komova našeg eko 

programa i predstavnika lokalne zajednice,a sama svečanost bila je medijski praćena i 

dokumentirana.  

Svečanost su djeca  uveličala eko himnom i kodeksom: Ekolozi mi smo pravi,marljivi ko 

mali mravi,otkrili smo važnu stvar-priroda je najbolji dar! 

    Svjesni činjenice da je priroda najviše ugrožena od strane čovjeka oduvijek smo  u 

našem vrtiću pridavali  veliku važnost stvaranju  pozitivnog odnosa djece prema prirodi. 

Iz istog razloga odazvali smo se seminaru za Ekoškole  gdje smo se upoznali s 

postupkom stjecanja statusa međunarodne Ekoškole.  

      Nakon seminara izvršili smo registraciju na internet  aplikaciji za Ekoškole te smo 

počeli provoditi metodologiju 7 koraka.  

     Osnovali smo odbor Ekoškole koji broji 13 članova,a nakon Ocjene stanja okoliša 

odlučili smo kako će tema rada našeg eko programa biti OTPAD.  

     Posvetili smo se razvijanju navika sakupljanja,razvrstavanja i iskorištavanja otpada 

uz očekivanje da će djeca usvojene ispravne ekološke navike prenositi dalje na svoju 

obitelj i okolinu.  

        U svim grupama djeca su izradila spremnike za različite vrste otpada kojeg 

redovito odvajaju, a u dogovoru s roditeljima djeca kod kuće sakupljaju i u vrtić donose 

plastične čepove i boce. Plastične čepove u našem vrtiću već drugu godinu sakupljamo iz 

humanih razloga -za Udrugu  oboljelih od leukemije i limfoma čiju smo i zahvalnicu 

dobili za trud i angažman,dok plastične boce redovito odnosimo na otkup u obližnji 

trgovački centar. 

      U suradnji s Komunalnim poduzećem,ujedno našim kumovima u programu, u startu 

je osnovan  Zeleni otok u neposrednoj blizini dvorišta našeg vrtića. 

Djeca starijih odgojnih skupina jednom tjedno kao Eko patrola obilaze prostorije vrtića 

gdje kontroliraju urednost spremnika za otpad te savjesno i reducirano korištenje vode i 

struje,a zapažanja samostalno bilježe u predviđene tabele.   

Javnost redovito informiramo i putem vrtićke web stranice te putem dječje radio emisije 

„ Mali ,veliki svijet“ . U toj emisiji  djeca na tjednoj bazi  iznose  svoja nova  iskustva iz 

vrtića,a   na taj su način i upoznala javnost s  vrtićkom eko himnom i eko kodeksom.  

Na isti način su i ravnateljica i odgojiteljice - članice eko odbora, upoznale javnost sa 

važnošću ekološkog odgoja te samim programom  Međunarodnih  Ekoškola.   

 

        Tokom pedagoške godine uključujemo se u razne  akcije i natječaje ekološkog 

karaktera na lokalnoj i široj razini (Mislimo zeleno, Zelena čistka-jedan dan za čisti 

okoliš),a sve s ciljem razvoja ekološke svijesti djece. 

          Projektni dan održan je 21.travnja u suradnji s roditeljima i kumovima  našeg eko 

programa koji su nam osigurali potreban alat i materijal za realizaciju planiranih 

zadataka.  

     Plan je bio urediti oba dvorišta našeg vrtića,a uz pomoć vrijednih ruku sve što je bilo 

planirano je i ostvareno,čak i više (obojane su gume za provlačenje i penjanje, formiran 

je i zasađen vrt sa začinskim biljem, iscrtane su igre na pločniku dvorišta,uređene su 

gredice s cvijećem, postavljene  su sjedeće garniture od drvenih trupaca,ukopane su 

stazice od drvenih oblutaka ,postavljen je koš za igru košarke te još puno,puno toga…).             

 

Projektni dan protekao je u ugodnom i pozitivnom ozračju i doprinio je razvoju i jačanju 

suradničkih odnosa prisutnih. 
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ZAKLJUČAK: 

 

                Ostvareni status Ekoškole nam je golemi  poticaj za  nastavak  rada na   

području ekologije,radujemo se novim zadacima i izazovima koji nas čekaju u novoj 

pedagoškoj godini,a sve s istim ciljem-razvoj ekološki osviještenog djeteta koje se 

odgovorno odnosi prema prirodi i koje je u svojoj suštini njen prijatelj 
 

RADIONICE  PILOT PROGRAMA” RASTIMO ZAJEDNO ”  

"ZA SNAŽNIJU OBITELJ" 

 

        14.03.2018.god. u Dječjem vrtiću “Potočnica” započele su prve u nizu aktivnosti 

pilot programa” Rastimo zajedno ” podrške roditeljima koji odgajaju djecu u otežanim 

okolnostima i njihovoj djeci rane i predškolske dobi. Ovaj program, koji su zajedno 

pokrenuli Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF u 

suradnji s partnerima, obuhvatio je  oko 1400 socijalnih radnika, edukatora,odgojitelja, 

pravnih i drugih stručnjaka koji rade s obiteljima u riziku. 

Program je u našoj županiji provodio Centar za socijalnu skrb Virovitica ,Podružnica 

Obiteljski centar koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i aktivnosti te 

na taj način pruža stručnu pomoć i potporu u cilju promicanja obiteljskih i osobnih 

vrijednosti kojima se utječe na podizanje kvalitete života obitelji i pojedinca. 

Radionice Rastimo zajedno održavale su se u DV Potočnica, i trajale su do 

lipnja.Okupljale su roditelje i djecu koja odrastaju o otežanim okolnostima,cilj radionica 

je podučiti ih roditeljskim vještinama, a djeci pružiti poticajno okruženje za razvoj 

njihovih potencijala.U radionicama koje su se održavale jednom tjedno u prostoru vrtića 

bio je ukupno 16 -ero djece predškolske dobi od 2-7 godina . 

Ukupno je realizirano15 radionica : 

za roditelje predavanje ,zajedničke aktivnosti na zadanu temu  provodile su              

                      psihologinja Sanda Matošina Borbaš i  

                     defektologinja Tamara Sadlovski 

za djecu radionice,aktivnosti na zadanu temu provodila je: 

                    ravnateljica odgojiteljica Marija Jakelić      

  

Na iskustvima u provođenju ovog pilot programa oblikovat će se budući program 

„Rastimo zajedno i mi“ koji bi trebao pronaći mjesto u svakodnevnoj primjeni i biti 

usmjeren prema roditeljima kojima je potrebna ciljana podrška kako bi iskoristili svoje 

potencijale i ojačali svoje roditeljske vještine i znanja. 

  

Dva su glavna ishoda na kojima smo radili: 

 (1) razvoj novog programa stručne podrške roditeljima u osobito zahtjevnim 

okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi,   

(2) osiguranje daljnje dostupnosti, održivosti i kvalitete postojećih programa podrške 

roditeljstvu Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus.  

 

Projektne aktivnosti usmjerene su prema roditeljima, djeci i stručnjacima u sustavima 

socijalne skrbi i predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i prema ostalim dionicima 

društvene brige o djeci i roditeljima. 
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CILJANE PROMJENE U PRAKSI putem održanih radionica za roditelje i djecu 

 

• Sprečava se razdvajanje obitelji. 

• Obiteljima s djecom osigurane su kvalitetne  i učinkovite usluge podrške. 

• Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi prioritetno se smještaju u osnažene 

udomiteljske obitelji. 

• Unapređuje se međuresorna suradnja u sustavnoj podršci obiteljima. 

• Stručnjaci su educirani za bolju podršku obiteljima s djecom u riziku. 

• Kontinuirano se ulaže u prevenciju nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja ili 

isključivanja djece. 

 

 PROGRAM POVEĆANJA MJERA SIGURNOSTI DJECE I ODRASLIH U VRTIĆU  

 

Stvaranje primjerenog i sigurnog okruženja preduvjet je razvoja osjećaja sigurnosti i 

kod djece i kod odraslih. Stoga nam je to bila kontinuirana zadaća tijekom cijele 

pedagoške godine. Realizirali smo kroz:  

 

✓ Smjernice za kreiranje sigurnog i poticajnog okruženja na početku i tijekom 

godine na timskom planiranju i individualno prema potrebi  

✓ Pravovremenu identifikaciju potencijalno opasnih predmeta i situacija u 

neposrednom okruženju  

✓ Primjereno regiranje u potencijalno rizičnim situacijama  

✓ Pridržavanje sigurnosnih preventivnih mjera  

✓ Smjernice za ponašanje i rad s djecom u vremenu dok potencijalna opasnost 

nije uklonjena  

✓ Pravovremeno otklanjanje opasnosti  

✓ Izradu pravila sigurnog ponašanja u svakoj skupini i okruženju  

✓ Kontinuirana primjena Protokola postupanja u kriznim situacijama:  

 

                   Protokol postupanja kod ozljede djeteta – prema evidenciji odgojiteljica   

                                                                                     skupine 

                  Protokol postupanja kad se dijete izgubi-pobjegne iz vrtića 

                                                                                -prema evidenciji ravnateljice Vrtića 

                   Protokol postupanja kod primopredaje djeteta – kontinuirano  

 

✓ aktivnosti i sadržaje iz Programa prevencije ovisnosti  

✓ aktivnosti i sadržaje iz Programa prometnog odgoja  

✓ roditeljske sastanke, individualne razgovore, uvjete iz ugovora, kući red, 

protokole čime je podignuta razina znanja roditelja o sigurnosti djece.  

Odgojitelji su se pridržavali sigurnosnih mjera, pravovremeno identificirali potencijalno 

rizične i rizične situacije te primjereno reagirali i pridržavali se protokola postupannja 

 

Zaključak:  

Pravovremeno je vršena identifikacija i uglavnom je primjereno reagirano na 

potencijalno i rizične situacije u vrtiću. Organizacija rada svih uključenih u zaštitu djece 

bila je primjerena.  

Većina zaposlenika se pridržavala dogovorenih sigurnosnih preventivnih mjera i pravila 

rada. 
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 PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA LJUDSKA PRAVA  

 

      Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava kontinuirano smo 

implmentirali u sve aspekte odgojno – obrazovnog rada i života djeteta u vrtiću, jer 

vjerujemo da jedino dijete koje živi svoja prava može poštovati prava drugih i zauzimati 

se za svoja prava.  

   Program odgoja i obrazovanja za ljudska prava ove pedagoške godine realizirali smo 

kroz:  

-svakodnevne životne situacije,  

-planski stvorene situacije i  

aktivnosti vezane uz različite aspekte prava.  

 

Tijekom godine primjenjivani su sklopovi aktivnosti iz područja prava djece, humanih 

vrijednosti, tolerancije različitosti te suvremene spoznaje iz područja poticanja osobnih i 

socijalnih kompetencija.  

Realizirani su projekti iz područja prava djeteta: 

1.Mali meteorolozi 

2.Jabuka kraljica voća 

3.Ja u prometu 

4.Šumski prijatelji 

5.Moja obitelj 

Projekti su prezentirani na Regionalnoj  smotri projekata iz područja ljudskih prava i 

demokratskog građanstva održanoj u Slatini,06.03.2018.god. 

 

Zaključak:  

 

Aktivnostima i projektima iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za 

ljudska prava potakli smo kod djece interes za upoznavanje različitosti, pokrenuli 

kvalitetne odnose među djecom, poučili ih strategijama konstruktivnog i nenasilnog 

rješavanja problema. Kod roditelja i odraslih u vrtiću povećali smo senzibilitet prema 

pravima i različitosti. 

 

KRAĆI PROGRAM ENGLESKE IGRAONICE 

 

01.10.2012. kraći program ranog učenja stranog jezika (engleskog) upisalo je 47-ero 

djece u dobi od 4,5 – 6,5 godina. 

Program se provodio u popodnevnim satima, dva puta tjedno u trajanju od 30 minuta. 

Ukupno su održana 64 sata. 

Djeca su bila podijeljena u četiri skupine (početnici: 7, druga godina učenja: 12 i 17, 

treća godina učenja 11). 

Tijekom godine došlo je do ispisa jednog djeteta, te je do kraja pedagoške godine 

igraonicu pohađalo 46-ero djece. 

Program po kojem se radi zove se „Cookie and friends“ (za prvu i drugu godinu učenja) 

i „Mouse and me“ (za treću godinu učenja).  

 

MATERIJALNI UVJETI 

Program se provodio u blagovaonici vrtića. Za svaki sat voditeljica je pripremala 

prostor kako bi ga prilagodila potrebama djece. 

Koristila je didaktički materijal: Cookie's play pack koji sadrži ginjol lutku Cookiea 

(mačka), postere, slikopriče, flascards; zatim razne slikovnice, lutke na štapu, lutke za 

prste; tehnička pomagala (prijenosno računalo, CD player). 
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Mouse and me play pack koji također sadrži ginjol lutku, postere, flascards, big story 

books, CD-ove sa pjesmicama i pričama.  

Svi polaznici koristili su radne listove (activity book). 

Teme koje su obradili: 
- MOJE TIJELO – osnovni dijelovi tijela; lice 

- MOJA OBITELJ  

- VRIJEME – sunce, kiša, vjetar, toplo, hladno 

- IGRAČKE 

- ODJEĆA I OBUĆA 

- ŽIVOTINJE – domaće životinje, kućni ljubimci, životinje iz džungle 

- PIKNIK, HRANA  

- BLAGDANI – Halloween (Noć vještica), Božić, maškare/karneval, Uskrs 

- SVEMIR 

- DOBA DANA 

- INSTRUMENTI 

- U PARKU 

Osnovni cilj programa ranog učenja stranog jezika bio je poticanje osjetljivosti i 

interesa za engleski jezik i kulturu, kao i stvaranje zanimljivih i dinamičnih situacija koje 

će pomoći djeci u usvajanju engleskog jezika. 

 

Temeljem članka 15.stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne 

novine, broj 10/97. i 107/07.) i stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje, 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je našoj ustanovi suglasnost za 

provođenje kraćeg programa ranog učenja stranog jezika. 

Voditeljica programa je odgojiteljica Ana Šantić koja posjeduje CAE certifikat 

(Certificate in Advanced English).  

     

PRAĆENJE I POTICANJE PRILAGODBE NOVE DJECE  

Priprema prostornog i materijalnog okruženja  

Prije samog početka pedagoške godine posebna pažnja posvećena je pripremi 

prostornog i materijalnog okruženja za olakšavanje prilagodbe, kako bi se djeca i 

roditelji osjećali ugodno i dobrodošlo.  

 

Definiranje preporučenog tijeka prilagodbe djece rane dobi – prva 2 tjedna  

U protekle tri godine provodimo organizaciju prilagodbe u jasličnim skupinama kojom 

smo ujednačili duljinu boravka prvih dana u različitim skupinama, uspostavili raniji 

početak uzimanja obroka i boravak na otvorenom, koji je ranijih godina bio u znatnom 

zakašnjenju. Definirali smo preporučni tijek prilagodbe u jaslicama prva dva tjedna, 

kako bi svi sudionici na vrijeme mogli planirati svoju ulogu i raspored 

 

Uključivanje roditelja u odgojno – obrazovni rad tijekom prilagodbe i postupno 

odvajanje od djece  

Organizacija prilagodbe uvedena je i kako bi se roditelji što aktivnije uključili u proces 

odvajanja djeteta i bolje upoznali sve segmente dnevnog ritma.  

Ovo je osobito osjetljivo doba za odvajanje djeteta od roditelja, razvoj odnosa 

privržanosti, osjećaja sigurnosti i temeljnog povjerenja u bliske osobe, stoga smo 

nastojali da roditelji kao najvažnije osobe u djetetovom životu upoznaju dijete sa svim 

novinama koje ga očekuju i prenesu pozitivne osjećaje prema boravku u našoj ustanovi.  

Svi roditelji nove djece u jaslicama uključili su se u postepeni boravak sa svojim 

djetetom 
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Primjerena komunikacija i primjena dogovorenih stilova rada, aktivnosti, sadržaja i 

poticaja tijekom prilagodbe  

U svim odgojnim skupinama su uspješno realizirane aktivnosti koji potiču stvaranje 

ugodnog ozračja i dobrodošlice djeci i roditeljima, uspostavljanje odnosa uvažavanja i 

poštovanja s roditeljima te privrženosti djece i odgojitelja –brižan i topao odnos sa 

svakim djetetom. U odgojno obrazovnom radu podržavano je slobodno izražavanje 

djetetovih osjećaja, misli, želja, potreba, razvoj osjećaja sigurnosti i dobrog 

raspoloženja, uspostavljanje kontakta s drugom djecom. 

 

Zaključak:  

 

U svim skupinama, a posebno u jasličnim skupinama nastavljen je rad na poboljšanju 

uvjeta za prilagodbu nove djece, što je rezultiralo i manjim brojem djece s poteškoćama 

prilagodbe. Roditelji su  ukazali na značajno smanjenje poteškoća prilagodbe svoje 

djece, ali i smanjenje vlastitog stresa zbog boravka djeteta u jaslicama. Potrebno je 

pojačati refleksije s odgojiteljima o ovom specifičnom dijelu odgojno – obrazovnog rada 

te pojačati rad na prilagodbi u vrtićnim skupinama 

 

IDENTIFIKACIJA DJECE S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM 

POTREBAMA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH MJERA PREMA 

PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA 

 
Redovnim programom predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi u dječjem vrtiću 

„Potočnica“kao i Programom Predškole  obuhvaćeno  je dvoje djece s posebnim potrebama u 

razvoju. Djeca imaju višestruke teškoće u razvoju,jedno je  uključeno u redovan poludnevni 

program DV-a dok drugi polazi program Predškole.. 

 

      Kako nemamo stručnog suradnika koji bi educirao odgojitelje u radu sa djecom ,tražili smo 

sami načine kroz stručnu literaturu,molili  stručnjake u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i  

govora SUVAG Zagreb  da nam pomognu,tražili pomoć gdje smo mogli..no to još uvijek nije 

dovoljno kako bi mogli pomoći djeci ali i roditeljima koji i sami neznaju kao reagirati u 

pojedinim situacijama.  

     Kolektivna obrazovanje i usavršavanje u okviru vrtića provedena je kroz slijedeće oblike: 

- odgojiteljska vijeća 

- stručne aktive 

     Tijekom godine nabavljena je nova stručna literatura iz područja predškolskog odgoja,  

psihologije i pedagogije, te zdravstvene zaštite djece, koju su odgojiteljice često koristile u 

neposrednom radu s djecom.  

         

Analizom individualnih planova  i  usavršavanja odgojiteljica i praćenjem odgojno-obrazovnog  

rada vidljivo je da odgojiteljice nastoje nove spoznaje primjeniti u neposrednom radu, te 

unaprijediti odgojno-obrazovni rad s djecom i suradnju s roditeljima. 

 

  Redovito se prati razvoj djece,te primjenjuju individualni programi za rad  djecom s 

teškoćama u razvoju.. 

Uključivanje djece  s teškoćama u sve aktivnosti vrtića, individualizirani pristup u radu i 

prilagođavanje metoda i sredstava rada pojedinom djetetu rezultirali su evidentnim napretkom. 

              Na području socijalizacije djeca s teškoćama  pokazuju određena znanja, vještine i 

navike potrebne za funkcioniranje u socijalnoj sredini, mnogo lakše se snalaze u njoj ,te 

uglavnom mogu udovoljiti njenim zahtjevima. 

               Na govorno-jezičnom području i području komunikacijskih vještina evidentiran je 

napredak ,uočene su i promjene u motorici, spoznaji i vođenju brige o sebi. 

 

Uvažavajući činjenicu da svako dijete ima svoj vlastiti tempo razvoja i potrebe koje treba 

zadovoljiti, svaka i najmanja promjena i napredak od golemog su značenja za dijete. 
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PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA  

 

Prema pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije o evidenciji o djeci u 

dječjem vrtiću redovito je vođena obavezna dokumentacija:  

✓ Matična knjiga djece  

✓ Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine  

✓ Imenik djece  

✓ Ljetopis   

✓ Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada  

✓ Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada  

✓ Program stručnog usavršavanja  

✓ Dosje djeteta s posebnim potrebama  

✓ Knjiga zapisnika  

 

Planiranje odgojno-obrazonog rada, praćenje razvoja i učenja djece i vrednovanje 

reaizirano je timski: tromjesečno, tjedno i dnevno u propisanu pedagošku dokumetaciju . 

Sva pedagoška dokumentacija kao i drugi zapisi odloženi su prema Pravilniku o zaštiti i 

obradi arhivskog gradiva u Arhiv DV 

 

 VREDNOVANJE PROGRAMA  

Dokumentacija i unutarnja procjena kvalitete koju smo provodili u našem Vrtiću služila 

nam je kao potpora za praćenje i osiguravanje kvalitete. Osvrt je bio kontinuiran proces 

koji je obuhvatio sve stručne radnike, roditelje i djecu.  

 

✓ Individualni portoflio djeteta – jedan je od vrijednih oblika 

dokumentiranja u kojem je odgojitelj sažeo ključne 

trenutke nekih aktivnosti i događaja, zaključke, načine na 

koje dijete koristi ponuđene materijale, likovne radove 

djece, razmišljanja, rješavanje problemskih situacija te 

različite kreativne izričaje djeteta.  

✓ Foto dokumentacija, video zapisi, uratci djece – tijekom pedagoške 

godine odgojitelji i stručni suradnici fotografirali su 

različite aktivnosti odgojno-obrazovnog rada koje su 

roditelji mogli pratiti na web stranici vrtića. Snimke 

snimljene u različitim odgojnim situacijama služile su nam 

za zajedničke osvrte te je odgojitelj imao priliku pratiti i 

opažati dijete, ali i sebe u interakciji s djetetom.  

✓ Pedagoška dokumentacija – redovito su planirane razvojne zadaće i 

ishodi učenja za cijelu skupinu i individualno za svako 

dijete. Za praćenje razvoja djeteta i planiranje razvojnih 

zadaća odgojitelji su se koristili razvojnim listama koje su 

izradili stručni suradnici. Planiranje odgojno-obrazovnog 

rada su provodili odgojitelji  zajednički su promišljali 

praksu i analizirali odgojno-obrazovne procese. Važnu 

ulogu ima i u profesionalnom razvoju odgojitelja te mu 

omogućava prisjećanje i zajednički osvrt na protekle 
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aktivnosti u kojima je odgojitelj izravno ili neizravno 

sudjelovao 

 

✓ Dosje djeteta – za svako dijete s posebnim odogojno-obrazovnim 

potrebama vodi se individualni dosje djeteta  

✓ Program sigurnosti – u svakoj odgojnoj skupini nalaze   se protokoli 

sigurnosti, koji se izmjenjuju i nadopunjuju sukladno 

zakonima te se minimalno 2x godišnje na radnim 

dogovorima obnavljaju znanja i vještine o primjeni istih. 

Kontinuirano smo osiguravali uvjete za maksimalnu 

sigurnost djece i odraslih tijekom boravka u ustanovi   

Kontinuirano su osigurani uvjeti za profesionalni razvoj i 

učenje svih radnika 

✓ Timski rad – odgojitelji su  zajednički  promišljali, planirali odgojno-

obrazovni proces  tijekom godine te na kraju godine prezentirali 

rad tima na odgojiteljskom vijeću i roditeljima.  
 

 

 

 

VREMENIK PROVEDENIH AKTIVNOSTI 

 
RUJAN 

 -10.09..povodom hrvatskog olimpijskog dana u dječjem vrtiću  organizirano je niz aktivnosti 

kojima su najmlađi   prigodno i poučno obilježili ovaj dan. 

--održani roditeljski sastanci po skupinama 

-14.09.suradnja sa Pitomim radiom-tjedno snimanje vza dječju emisiju "Mali -veliki svijet"s 

aktualnim temama 

-27.09.-predavanje DUZS-VPŽ"Edukacija djece u poručju zaštite i spašavanja" 

LISTOPAD 

-19.10.. JESENSKA SVEČANOST 

          -predstava dramske skupine odgojitelja "Vjeveričina slastičarna" 

         -nastup odgojnih starijih odgojnih skupina "Zvjezdica"i "Pčelica" 

-23.10.-27.10.-organizirani su Dani kruha i Tjedan zdrave hrane 

-25.10.-glazbeno scenska predstava za djecu vrtića i djecu polaznike programa Predškole 

            "Vjeverica i medo"(upoznavanje sa glaz.inst.-violina,violončelo i gitara) 

-27.10-boravak roditelja u starijoj odgojnoj skupini-vezano uz Dane kruha 

31.10.-posjeta poslovnici Erste banke -starije odg.skupine 
STUDENI 

--Mjesec knjige 

-  6.11.- 9.11-posjeta Pučkoj knjižnici i čitaonici-izlaganje likovnih radova u prostoru 

knjižnice 

 -20.11.-Početak rada na Eko projektima Vrtića 

-24.11.-radionica sa roditeljima starije odgojne skupine:"Krojimo,šivamo..od starog 

novo radimo" 

-27.11.-posjet glazbenoj školi J.Vlašimsky-EKO HIMNA VRTIĆA 

-29.11.-posjet lego izložbi u OŠ Pitomača 

-29.11.-EKO RADIONICA za roditelje jasličnih skupina(izrada prigodnih božićnih -

30.11.-dogovor i zadaci EKO PATROLA u vrtiću 

        -izrada spremnika za razvrstavanje otpada 

        -dogovor sa Komunalnim doo oko EKO otoka vandvorišnog  prostora Vrtića 
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PROSINAC 

- 05.12.. Sveti Nikola je i ove godine posjetio dječji vrtić  i već tradicionalno  razveselio naše 

najmlađe darovima. Starija skupina „Pčelice“pripremila je prigodan program  kao zahvalu 

Svetom Nikoli,odgojitelji dramske skupine pripremili igrokaz za djecu vrtića"Sveti Nikola 

dolazi.." 

-04.12.. nastup djece starije skupine u kino sali  -prigodan program  za djecu Općine  

-12.12.-boravak roditelja u srednjoj dog.skupini"Sijanje pšenice" 

16.12.-nastup siarije  odg.skupine"Zvjezdice"-Paljenje treće svijeće na adventskom vijencu  

17.01.-Iz udruge Čuvarice kulturne baštine-posjet gđe.I.Mađar-Šivanje Eko vrećica 

21.12.-dolazak dramske skupine O.Š.P.Preradović-igrokaz za djecu vrtića "Radionica djeda 

Božičnjaka" 

- 28.12. nastup srednje odgojne skupine –Dan nevine dječice- humanitarni koncert u kino sali  

SIJEČANJ 

 -12.01.predstavljanje slikovnice djeci Vrtića-"PITOMAČAK"gđa.Marijana Rešetar 

        -održani roditeljski sastanci po skupinama 

         -.suradnja sa Pitomim radiom-tjedno snimanje za dječju emisiju "Teen-time"s aktualnim      

           Temama 

-15.01.-boravak tate u skupni "Zvjezdice".izrada kućica za ptice-eko projekt -Ptice- 

VELJAČA 

-11.02.- sa Turističkom zajednicom Pitomača –nastup u kino Sali (srednj odg.skupina,)"Miševi i 

mačke" 

-13.02. Dramska ,glazbena i estetska skupina odgojitelja i srednja skupina"Sovice"pripremili        

             su   prigodan program povodom obilježavanja Maškara koji je održan za djecu vrtića 

            - u vrtiću organiziran „Ples pod maskama“ 

-19.02.-23.02-boravak  pripravnice odgojiteljice u srednjoj odgojnoj skupini 

-23.02.-organizirana radionica za djecu i roditelje "Recikliranje papira u vrtiću" 

OŽUJAK 

-06.03.-sudjelovanje odgojitelja na međužupanijskom natjecanju projekata iz područja 

Naconalnog        

            programa odgoja za ljudska prava- u organizaciji AZZO-a 

-13.03-u sklopu projekta"Kako žive djeca širom svijeta"šaljemo pismo-posjet poštanskom uredu 

Pitomača 

-20.21.23.03.-radionice sa roditeljima  povodom Festivala proljeća 

-22.03.-u suradnji sa Knjižnicom i čitaonicom-kreativna radionica"Svjetski dan voda"-starija 

skupina II 

22.03.       -uključivanje u natječaj KTC-a "Mislimo  zeleno"   

      -obilježavanje Dana voda-projekti,eksperimenti,aktivnosti          

TRAVANJ 

-06.04.-uključivanje u globalnu akciju "Zelena čistka"-jedan dan za čisti okoliš 

-10.04.-dramska skupina odgojitelja za svu djecu vrtića pripremila eko predstavu"Priča o 

Zenelenku"  

-21.04.-Nastup mlađe,srednje i starijih skupina -Festival proljeća 

          -organiziran Projektni dan u vrtiću-roditelji,djeca i djelatnici Vrtića uređivali okoliš 

Vrtića 

-27.04.-glazbeno scenska predstava u vrtiću"Kuhar i Maestro"(prof.Požgaj) 

-28.04.posjet tapetariji "Veličan" 

-posjeta roditelja-majstor u vrtiću,popravak ljuljačka  

SVIBANJ 

-08.05.-prometna policija VPŽ održala predavanje za djecu starije odg. skupine i djecu 

polaznike Predškole na temu „Sigurno u školu“,nakon  predavanja i razgovora uslijedila je 

šetnja mjestom uz pratnju prometnog policajca 

-15.05.-organizirana  predstava za djecu polaznike Vrtića i programa Predškole  "Klaun 

Čupko"-"Mama ,tata i ja" 

16.05,17.05,20.05.-organizirane su  završne svečanosti polaznika kraćeg programa predškole 

23.05.-suradnja sa Pitomim radiom -emisija "Naš eko vrtić"gostovanje EKO ODBORA 

24.05.-posjeta O.Š.P.Preradović-starije skupine-upoznavanje i druženje s učenicima 

-25.05.-organiziran jednodnevni izlet u Đurđevac 

-28.05.predstava "Princeza i svinjar"Kazalište Smješko /Dom kulture 

-29.05.-radionica sa roditeljima-mlađa skupina"Gljivice" 
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LIPANJ 

-05.06.07.06.-završne svečanosti u domu kulture-oproštaj predškolaca od vrtića i nastup 

malađih  

         vrtićkih skupina   

-05.06.-podizanje eko zastave uz prigidan program      

-posjeta gospodarstvu obitelji Tešić-upoznajemo najveću pticu na svijetu -NOJA   

-12.06.-posjeta BIO FARMI grupe Spider dd 

 

Zaključak:  
 

 

         Ovako privlačnim sadržajima i oblicima rada nastojali smo djeci pružiti bogatstvo 

doživljaja.Pored svakodnevnih aktivnosti i igara u skupinama izuzetno nam je važno obogatiti 

životno iskustvo djece raznovrsnim izletima, posjetima, lutkarskim i dramskim predstavama.                  

 

Željeli smo stvoriti uvjete za razvoj kulturnog identiteta djeteta i omogućiti mu aktivno 

sudjelovanje u istraživanju i oblikovanju svoje okoline.  

 

Prema zajedničkom osvrtu odgojitelja, djece i roditelja jednodnevni edukativni posjeti i 

izleti, kao i edukativni susreti i radionice vrlo su uspješno pripremljeni i realizirani. 

Indikatori procjene su bili: organizacija, pripremljenost za rad, odgojno-obrazovni rad, 

materijalni kontekst, sigurnost djece, prehrana i suradnja s voditeljima/animatorima. 

 

 

OPERATIVNI PLAN  I PROGRAM  RADA  
 

 Plan i program rada Upravnog vijeća   

    

  Upravno vijeće radi na sjednicama koje se u prosjeku održavaju jednom u dva mjeseca.  

Poslovi i zadaće Upravnog vijeća vrtića utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i 

naobrazbi i Statutom vrtića. Upravno vijeće na svojim sjednicama redovito je upoznavalo, 

pratilo  i razmatralo aktualna događanja u vrtiću ( materijalna, organizacijska i stručna) i 

pronalazio odgovarajuća rješenja za što bolje funkcioniranje ustanove.   

 

Novi saziv  Upravnog vijeća : 

 

1. Branka Filipović–predsjednik Upravnog vijeća 

2.Svetlana Bastalić 

3.Jelena Bedeković 

4.Ana Šimić Kaša –predstavnik roditelja korisnika usluga 

5.Vesna Gregurek-predstavnik Odgojiteljskog vijeća  

    

LJETNA ORGANIZACIJA RADA 

✓  O ustrojstvu rada za cijelo ljeto roditelji su pravovremeno pismeno i usmeno 

informirani.  

✓ Izvršene su korekcije ustrojstva rada – zbog promjena u broju djece.  

          Odgojno obrazovni rad tekao je prema planu.  

          Odgojitelji su bili dobro pripremljeni za rad, pravovremeno upoznati sa   

             ustrojstvom                 

         (kada, gdje i s kojom djecom će raditi tijekom ljeta, što je potrebno za kvalitetnu              

          pripremu za rad i suradnju s roditeljima).  

✓ Ponuda poticaja i aktivnosti pružila je dostatan izbor djeci. Bila je potrebna 

intervencija u organizaciji prostora i pribavljenju primjerenih poticaja za 

aktivnosti djece vrtićke dobi u periodu boravka u jasličkom prostoru.  
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✓ Poštovana su načela u organizaciji boravka na zraku ljeti glede dužine boravka 

djece na zraku, o nezilaganju suncu u vremenu od 10 do 16 sati, bogatoj ponudi 

poticaja i aktivnosti, dostupnosti tekućine. Još uvijek neki roditelji pokazuju 

nerazumijevanje glede zaštite djece od sunca (nedonošenje kapica ili šeširića).  

✓ Odgojitelji su u oblikovanju okruženja intervenirali razmještajem namještaja, 

reorganizacijom i dopunom igrovnih centara zajedno s djecom poštujući njihove 

potrebe i interese. Angažirali su se u pribavljanju i izradi različitog potacajnog 

materijala za istraživanje i različite oblike igre. U obogaćivanju okruženja 

sudjelovali su i roditelji donošenjem slikovnica, košarica, potrošnog materijala, 

prirodnih materijala s mora i pedagoški neoblikovanog materijala.  

✓ Procjenjujemo da je ozračje u grupama bilo pozitivno te smo kvalitetnom 

pripremom roditelja, djece i radnika prevenirali moguće moguće poteškoće za 

vrijeme ljetne organizacije rada. 
 

Poštivali smo Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine Ministarstva zdravlja 

RH, te smo poduzeli preventivne mjere za zaštitu zdravlja djece u vrtiću. 

 

Zaključak:  

 

Odgojitelji su međusobno surađivali na dnevnoj i tjednoj razini, osobito u programiranju i 

planiranju aktivnosti boravka na igralištu te zaštitnih aktivnosti rada u ljetnim uvjetima, 

vodili propisanu pedagošku dokumentaciju i ostvarivali suradnju s roditeljima 

 

VI. OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE  

 

      Prema godišnjem planu i programu  odgojiteljice su  kontinuirano planirale,pratile i 

provodile stručno usavršavanje. Datumi i teme stručnog usavršavanja u vrtiću evidentirani 

su u obrascu – program stručnog usavršavanja za 2017./18. pedagošku godinu, propisano 

od Ministarstva znanosti u arhivi odgojnih djelatnika 

 

Stručno usavršavanje ove pedagoške godine realizirali smo kroz:  

  Obavezne teme stručnog usavršavanja prema planu i programu ustanove  

1. Odgojiteljska vijeća  

2. Interne stručne aktive  

3. Radne dogovore  

 

Plan i program rada Odgojiteljskog vijeća   

 

Odgojiteljsko vijeće je stručni organ Ustanove.  Ovo vijeće  donijelo je svoj plan i 

program rada kojima će se utvrditi dinamiku sastajanja, teme o kojima će se raspravljati i 

koje će se proučavati. Odgojiteljska vijeća priprema i vodi ravnatelj. Održano je 6. 

sjednica Odgojiteljskog vijeća 

(09.09.2017.,28.09.2017.,10.11.2017.,26.01.2018.,09.03.2018.,03.05.2018.)     

Sadržaji: 

➢ Izvješća sa seminara, savjetovanja, te aktiva – ravnatelja i odgojitelja 

 temeljem Kataloga stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje 

➢ Organizacija kraćih programa: rano učenje engleskog jezika, sportska 

       igraonica i glazbena igraonica ( ankete za roditelje, dogovori s voditeljima 

organizacija  prostora i nabava sredstava) 

➢ Obilježavanje svečanosti i blagdana po dostavi materijala iz Ureda državne 

      uprave u VPŽ i temeljem dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 

➢  Informacije o tekućim promjenama i događanjima iz pedagoške prakse 

➢ uključivanje vrtića u međunarodni program Eko vrtića-zadaće,koraci.. 

➢ uključivanje Vrtića u pilot program "Rastimo zajedno"M i UNICEFA 
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➢ Prezentiranje prijavljenih projekata upućenih prema EU   

➢ Prezentiranje  projekta individualnog usavršavanja 

➢ Uključivanje u projekte ,na nivou županije VPŽ 

➢ Organizacija i realizacija oproštajne priredbe s predškolcima ,te izleta za 

predškolce 

➢ Raspored rada u ljetnim mjesecima i organizacija godišnjih odmora za 2018. 

godinu 

➢ Zapažanja i osvrti na realizaciju odgojno obrazovnog rada tijekom godine dana – 

pohvale, nagrade 

➢ Informacije o tekućim promjenama i događanjima iz pedagoške prakse 

➢ Dogovori i realizacija zajedničkih druženja i izleta djelatnika 

➢  

Zaključak:  
 

           S ciljem   kvalitetnijeg rada s djecom i njihovim roditeljima, sukladno zadaćama 

nužno je   bilo   permanentno   obrazovanje   odgajatelja   i   praćenje   inovacija   u   

području   predškolske pedagogije,      didaktike   i  metodike.    U   tu  svrhu    

organizirani   su   različiti  oblici  stručnog usavršavanja u ustanovi te na individualnom i 

zajedničkom planu.  

   Na   razini   ustanove   redovito   smo   organizirali   radne dogovore  povodom   svih   

važnih blagdana,   svečanosti,   događaja   u   vrtiću.    

          

   Posebno   postignuće   na   toj   razini   bilo   je   da   su   ti  radni    dogovori    bili  

konstruktivni,   kreativni   te  vezani    uz   bitnu  zadaću     o   poboljšanju komunikacije   ,   

doprinijeli su većoj suradnji, međusobnom uvažavanju kako osobnosti, tako i tuđih 

prijedloga i ideja te poticaju za nastavak s takvim načinom rada.  

  

  

 

OBAVEZNE TEME STRUČNOG USAVRŠAVANJA PREMA PLANU I PROGRAMU 

USTANOVE  

 

Ove pedagoške godine posebno se radilo na: 

1.Razvoju ekološke svijesti kod  djece i  

2.Protokolu vrtića i sigurnosnom planu i programu Vrtića 

 
PROJEKTI  za ped.god.2017./18.god. 

 
         Projekt  bira svaka odgojiteljica za sebe, prema osobnom interesu,preko stručne literature i 

stručnih časopisa.Izabrani projekt   evidentira se u knjizi zapisnika i individualnom planu i 

programu odgojitelja .. 

          Rad odgojiteljica temelji se  na istraživačkom pristupu praksi i kooperativnom učenju koje nije 

statičko učenje, već napredovanje, mijenjanje, prilagođavanje, stalno evaluiranje i redizajniranje.  

 

         Bitna zadaća bila je na osnaživanju i jačanju timske suradnje odgojiteljica i ravnateljice kao i 

na stvaranju pozitivne kulture Vrtića u cjelini i jačanju uloge kritičkog prijatelja svih odgojno-

obrazovnih djelatnika. 

Za ovu pedagošku godinu dogovorili smo eko projekte u koje smo uključili djecu,roditelje, 

djelatnike Vrtića pa i ustanove i tvrtke  na užem području naše Općine.. 
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 ODGOJITELJ               PROJEKT  

 

  Kristina Saić 
"ROLE PAPIRNATE..SVE I SVAŠTA"  

 

Marija Tkalčec 
"ROLE PAPIRNATE..SVE I SVAŠTA"  

     

Kristina Tkalčec 

"BOŽIČNI EKO UKRASI"  

    

Ksenija Širec 

"PTICE"  

    

Vesna Gregurek 

"UREĐENJE SDB U VRIJEME BOŽIĆNIH 

BLAGADANA OD PNM" 

 

   

 Božica Lovreković 

"DIDAKTIČKO-FINOMOTORIČKE IGRE OD 

NM" 

 

    

Ana Šantić 

"ZELENO RASTE SVUGDJE"  

    

 Ivana Maras 

"BOŽIČNI EKO UKRASI"  

    

Kristina Bijuk 

"UREĐENJE SDB U VRIJEME BOŽIĆNIH 

BLAGADANA OD PNM" 

 

   

 Tereza Greguraš 

"PTICE"  

    

Ivana Begović  

"ZELENO RASTE SVUGDJE"  

  

 Kristina Golić 

"KROJIMO ,ŠIVAMO,OD STAROG NOVO 

RADIMO" 

 

  

 Kristina Ćurić 

"KROJIMO ,ŠIVAMO,OD STAROG NOVO 

RADIMO" 

 

 

 

 

 
Zaključci i smjernice za narednu godinu: 

 

- radionički obraditi aktualne teme iz odgojne prakse 

 

- organizirati redovnu prezentaciju iskustava iz prakse među odgojiteljima na aktivima i 

radnim dogovorima 

 

- veći naglasak na planiranju i programiranju odgojno obrazovnog rada 

 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE IZVAN VRTIĆA  

 

Odgojiteljice su kontinuirano sudjelovale na stručnim usavršavanjima u organizaciji AZOO, 

također i u organizaciji nekih drugih udruga, primjerice SOS Virovitica,Udruge za 

promicanje cjeloživotnih kompetencija odgojitelja kao i Centra za socijalnu skrb. 
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RAD U INTERESNIM TIMOVIMA 

 

CILJ: edukacija odgojitelja djece predškolske dobi razvoju socijalnih i građanskih 

kompetencija djece rane i predškolske dobi 
       Strategija koju koristimo je timski rad odgojitelja s ciljem neposrednog unapređivanja kvalitete 

življenja djece u Vrtiću.  

    Oformili smo timove odgojitelja za određena područja. Svaki odgojitelj,prema vlastitom afinitetu 

,sudjeluje  u radu tima za koji se opredjelio.  

      Cilj nam je timskim pristupom i na temelju vlastitog iskustva, a radi stvaranja pozitivnog modela  

mijenjati postojeću praksu. 

 

 

STRUČNI SKUP 

 

TEMA 

 

ODGOJITELJI 

 

Pakrac 

17.10.2017. 

 

 

 

Jačanje kompetencija 

odgojitelja u radu s 

djecom s posebnim 

potrebama u redovitom 

programu 

 

Saić,,Bijuk,Sučić, 

Lovreković,Gregurek,Saić,Tkalčec.M. 

 

Virovitica 

20.10.2017 

 

 

Program ranog učenja 

engleskog jezika 

 

 

 

Šantić 

 

 

 

Zagreb 

21.10.2017 

 

 

 

 

Međunarodni program 

Eko škola-koordinatori 

 

 

Ćurić,Greguraš,Begović,Bijuk,Jakelić 

 

 

 

Slatina 

06.03.2018 

 

 

 

Projekti iz područja 

Nacionalnog programa 

odgoja i obrazovanja za 

ljudska prava i 

dem.građanstvo 

 

Golić,Greguraš,Šantić.Širec.,Jakelić,Tkalčec.K., 

Tkalčec.M. 

 

 

 

Orahovica 

04.04.2018 

 

Poticanje kreativnosti i 

inovativnosti u 

ustanovama za rani 

predškolski odgoj i 

obrazovanje 

 

Šantić,Golić,Maras,,Sučić, 

Begović,Širec,Ćurić 

 

Slavonski Brod 

11.04.2018 

 

Odgojitelji i stručni 

suradnici zajedno u 

prevenciji 

 

 

 

Tlalčec.K.,Lovreković,Gregurek,Širec,Saić, 

Tkalčec.M.,Maras 

Zagreb 

,11.06.2018. 

 

Pilot program "Za 

snažniju obitelj" 

supervizije 

 

Jakelić-Konzultativna grupna supervizija 
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Rad u interesnim skupinama odvijao se i ove godine u kontinuitetu. 

       Dramska skupina  održala je predstave  za djecu našeg vrtića, djecu polaznike Predškole kao i za 

djecu Općine.. 

    Estetska skupina vodila je brigu tijekom cijele godine o estetskom uređenju svih prostora 

vrtića.Sudjelovala je i u svim aktivnostima Turističke zajednice Općine .      

     Glazbena skupina pripremala je djecu za sve nastupe u javnosti i aktivno sudjelovala u svim 

događanjima u vrtiću. 

Svi odgojno-obrazovni djelatnici pozvani su na suradnju i u narednoj pedagoškoj godini. 

(Izvješća odgojitelja-voditelja interesnih radnih skupina odgojitelja nalaze se u prilogu) 

VII.SURADNJA SA RODITELJIMA 

 

U želji da pravovremeno informiramo roditelje o: 
 

• načinu rada vrtića, 
 

• aktivnostima koje se u vrtiću ostvaruju, 
 

• načinu ostvarivanja aktivnosti, 
 

• mogućnostima za suradnju i komunikaciju, 
 

• pravnim aktima i propisima vezanim uz rad vrtića, 
 

• sigurnosno-zaštitni i preventivni program i protokole ponašanja 
 

te pomognemo roditeljima u adaptaciji djece na novu sredinu, neposredno prije početka 

pedagoške godine, ravnateljica je održala prvi roditeljski sastanak. Rezultat roditeljskog 

sastanka bilo je bolje razumijevanje potreba rada vrtića od strane roditelja te tijekom 

pedagoške godine roditelji nisu imali potrebe za dodatnim objašnjenjima vezanim uz 

organizaciju rada. 

Protekom perioda adaptacije, u svim skupinama sazvani su prvi roditeljski sastanci 

kojima se roditelje nastojalo još jednom informirati o ranije navedenim temama, upoznati ih s 

programima rada s djecom, ostvariti otvoreniju suradnju i ukazati na važnost uzajamnog 

informiranja. 

Tijekom godine u velikoj su mjeri bili uključeni roditelji te bake i djedovi. Prepoznat je i 

uvažen iskazan interes roditelja za uključivanje u rad skupina te je postignuta cjelovitost 

obiteljskog i izvan obiteljskog okruženja i povoljan utjecaj na razvoj djeteta. 

 

Ove godine suradnja s roditeljima obogaćena je i unaprijeđena u slijedećim segmentima:  

 

✓  sudjelovanje roditelja u neposrednom odgojno – obrazovnom radu s djecom: tijekom 

prilagodbe u jaslicama; roditeljski sastanci u jaslicama - PPT prezentacija odgojno – 

obrazovnog rada u jasličnim skupinama nakon procesa prilagodbe  

✓ sve je više planiranih i dogovorenih razgovora s roditeljima svakog djeteta u odgojnoj 

skupini o različitim aspektima razvoja, djetetovom praćenju programa, napredovanju, 

eventualnim problemima te preporukama – često su prisutna oba odgojitelja  

✓  provođenje radionica za roditelje u programu predškole  

✓  provođenje komunikacijskih roditeljskih sastanaka  

✓  
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VIII. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA  

 

Dječji vrtić i djelatnici uložili su veliki trud u afirmaciju vrtića u društvenoj sredini. 

Nastojali smo biti aktivni partneri u svim zbivanjima u našem okruženju ali i nositelji i 

pokretači aktivnosti kojima će se afirmirati odgojno – obrazovna praksa na našem 

području. 

Otvaranje prema društvenoj sredini podiglo je kvalitetu odgojno obrazovnog rada te 

unapređenja stručne, kulturne i javne djelatnosti:  

✓ Obogatili smo život djeteta u vrtiću različitim kulturno-umjetničkim 

doživljajima i događanjima, športsko-rekreativnim programima, druženjima 

i susretima s drugom djecom i odraslima  

✓ Razmijenili smo iskustva i usavršavali se sa sustručnjacima drugih odgojno-

obrazovnih ustanova te rješavali problematike vezane uz dijete  

✓ Poticali smo sudjelovanje roditelja u radu vrtića i uključili ih u suradnju  
Osnovna škola 

✓ posjeta izložbama 

✓ susreti s učenicima i učiteljicama 

✓ -posjete sportskoj dvorani 

✓ -suradnja s ravnateljem , pedagogom i psihologom 

✓ -posjeta prvoškolaca prvom razredu 

 

Turistička zajednica Općine 

✓ Sudjelovanje na svim manifestacijama djece predškolskog odgoja u organizaciji vrtića, i 

Turističke zajednice. 

Knjižnica i čitaonica  

✓ -posjete knjižnici 

✓ -zajedničke izložbe 

✓ -zajedničke aktivnosti u Mjesecu knjige 

Dom zdravlja 

✓ posjete stomatologu 

✓ -posjete liječniku 

Policijska postaja Pitomača 

✓ -suradnja u realizaciji prometnog odgoja 

✓ -predavanje kontakt policajac 

Župni dvor 

✓ posjeta djece povodom Božića 

✓ upoznavanje sa Crkvom kao kulturno-umjetničkim spomenikom 

Vatrogasna postaja 

✓ -posjeta djece , upoznavanje sa djelatnošću zanimanja vatrogasac 

Sredstva javnog priopćavanja: Podravski list., Virovitički list ,Icv ,Pitomi Radio  

✓ objavljivanje članaka o važnijim zbivanjima i aktivnostima iz života i rada 

vrtića 

✓ reklamni materijal prilikom upisa u vrtić/jaslice, te razna obilježavanja i 

javni nastupi 

✓ Posjeta djece –upoznavanje sa radom  emitiranja radio emisija 

Dječji vrtići 

✓ posjete i druženja 

✓ Sudjelovanje u zajedničkim projektima 

Komunalno poduzeće  

✓ održavanje zelenih površina 
 

✓ nabava kontejnera za odlaganje -EKO otok 
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HZZ 

✓ korištenje mjera poticajnog zapošljavanja; zapošljavanje pripravnika 

✓ objava natječaja 

Zavod za javno zdravstvo VPŽ 

✓ redovito ostvarivanje sanitarnih pregleda djelatnika i tečaj higijenskog minimuma 

✓ sanitarni nadzor i kontrola ispravnosti namirnica, kontrola kvalitete i hranjivosti 

obroka, kontrola čistoće 
Pedagoški fakultet u Osijeku i Zagrebu 

✓ omogućiti studentima uvid u odg. obr. rad u Dječjem vrtiću u vrijeme 

✓ realizacije stručno pedagoške prakse 

✓ osigurati svekolike uvjete prilikom upoznavanja složenosti, osjetljivosti i značenja 

odgajateljskog poziva 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

✓ ostvarene konzultacije i stručni uvid više savjetnice za predškolski odgoj 

✓ praćenje kalendara stručnog usavršavanja 

✓ organizacija  seminara za odgojitelje pripravnike kod polaganja stručnog ispita 
Glazbena škola „Jan Vlašimsky“Pitomača 

✓ organiziranje glazbene igraonice   

✓ zajednički nastup prilikom manifestacija organiziranih od strane Turističke zajednice Pitomača 

Turistička zajednica grada Virovitice 

✓ sudjelovanje u natječajima  za likovni rad djece vrtića 

Zagrebačka banka, podružnica Pitomača 

Erste banka ,podružnica Pitomača 

✓ -obilježavanje Dana štednje 

✓ -upoznavanje sa štednjom-što je to? 

Prometna policija VPŽ 

✓ -predavanja za djecu i roditelje 

 

Svima iskreno zahvaljujemo na podršci i suradnji u našem dosadašnjem odgojnom radu, uz poziv 

da nam se i dalje  pridruže u programskim aktivnostima. 
 

 

 

IX.IZVJEŠĆA VODITELJA INTERESNIH SKUPINA ODGOJITELJA 

 
 

 

IZVJEŠĆE DRAMSKE SKUPINE 

 

19.10 2017. -  Jesenska svečanost u vrtiću 

Nakon niza različitih aktivnosti vezanih uz bogatu jesen prigodnim programom starijih 

odgojnih skupina  „Zvjezdica“ i „ Pčelica “ obilježili smo jesensku svečanost. Za tu prigodu 

dramska skupina odgojitelja je  u suradnji sa estetskom i glazbenom skupinom pripremila 

igrokaz „ Vjeveričina slastičarnica.  “ Djeca su uživala u pjesmi ,plesu i ukusnim jesenskim 

plodovima. 

5.12. 2017. - Sveti Nikola 

U mjesecu prosincu koji je najradosniji i najsvečaniji mjesec u godini, starija skupna 

„Pčelice “ je počastila svu vrtićku djecu i roditelje prigodnim programom za Sv. Nikolu. 

Dramska skupina odgojitelja u suradnji sa estetskom i glazbenom skupinom izvela je igrokaz 

„ Čekamo Svetog Nikolu.“ Kao i svake godine strpljivo smo ga dočekali,  a on nas je počastio 

slatkim paketima.  

 

10.04. 2018. - Eko priča o Zenelenku 

U  suradnji s  kolegicama  estetske, glazbene i lutkarske skupine organizirana  je lutkarska 

predstava  eko tematike pod nazivom „ Priča o Zenelenku “. Putem scenske luke marionete 

odgojiteljice su djeci dočarale priču o stanovnicima livade, njihovoj suradnji i uvažavanju 
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različitosti pojedinaca. Ovom eko pričom smo obilježili Dan planeta Zemlje te nastavili 

razvijati svijest o važnosti brige za okoliš. 

 

                                                                                                voditeljica:Kristina Ćurić 

 

 IZVJEŠĆE GLAZBENE SKUPINE 

 

Glazbenu skupinu sačinjava stalna postava odgojiteljia: 

  

1.       Božica Lovreković 

2.      Kristina Bijuk 

Tokom godine skupina se sastajala te dogovarala oko uvježbavanja potrebnih glazbenih 

pratnji. Sudjelovali smo na svim događanjima u vrtiću uvježbavajući pjesme za predstave i 

pripremale djecu za glazbeni dio nastupa. 

  

Ovo su događanja na kojima smo sudjelovale ovisno o potrebi: 

  

1.       19.10.2018. jesenska svečanost 

2.       20.10. 2018. jesenska svečanost za roditelje 

3.       05.12.2018. nastup za sv. Nikolu 

4.       16.12.2018.  paljenje 3. adventske svijeće 

5.       28.02. 2018. humanitarni koncert 

6.       11.02.2018. nastup povodom Maškara u Domu kulture 

7.       13.02. 2018. nastup za Maškare u vrtićkoj dvorani 

8.       21.04. 2018. nastup za Festival proljeća 

9.       06.06.2018. završna svečanost  

10.     07.06.2018. završna svečanost 

 

 

 

Ovisno o potrebi i pozivima odgojiteljica ulazimo u njihove grupe i uvježbavamo odabrano. 

Primjećujem da se umjesto glazbenog instrumenta rađe bira glazba s CD-a iako sam nekoliko 

puta tokom godine nudila suradnju. 

Suradnja između kolegica je dobro te se međusobno nadopunjujemo prijedlozima i učimo 

jedna od druge kad je god moguće. 

  

  

                                                                                                     Voditeljica Kristina Bijuk 

 

                                           IZVJEŠĆE ESTETSKE SKUPINE 
 

Program estetskog uređenja vrtiće proizlazi iz aktualnog programa odgojno obrazovnog rada 

s djecom, on je podrška njegovom ostvarivanju. Uz odgojitelje značajnu ulogu imaju i djeca u 

smislu davanja ideja i aktivnog sudjelovanja u estetskom oblikovanju prostora dnevnog 

boravka i zajedničkih prostorija (hodnik, garderoba, blagovaonica i sl.). Estetsko uređenje 

vrtića usklađuje se s razvojnim potrebama djece te njihovim idejama i inicijativama kao i 

tekućim projektima i sklopovima.  

 

 

 

 

Sobe dnevnog boravka i zajedničke prostorije prigodno se uređuju vezano uz promjene u 

prirodi, pojedine aktualne događaje i narodne i vjerske blagdane i slavlja.  
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Sva naša djelovanja usmjerena su na zadovoljavanje potreba djece i podizanje kvalitete 

življenja djece i odraslih u kontekstu dječjeg vrtića i šire. 

Članice estetske skupine u pedagoškoj godini 2017./2018. su: 

Ksenija Širec 

Ivana Begović 

Ana Šantić 

Marija Tkalčec 

Kristina Tkalčec  

Estetska skupina je u suradnji s ostalima interesnim skupinama (dramskom,lutkarskom i 

glazbenom) sudjelovala u sljedećim događajima u pedagoškoj godini 2017./2018. 

JESEN / JESENSKA SVEČANOST POD NAZIVOM  

- uređenje prostora vrtića prirodninama: bundevama, lišćem, plodinama (žir, kesten, orah, 

klipovi kukuruza, dunje… 

-uređivanje prozora visilicama(lišće raznih boja od hamer papira šiveno koncem) 

-uređenje glavnog ulaza(bala slame,lišće.bundeve…) 

- dekoracija  panoa u blagovaonici prigodnim jesenskim motivima-plakat veličine panoa 

oslikan  temperom”šuma u jesen” uz uz raznobojno ličće sa strane u kolaž tehnici 

- aranžiranje scene u  prostoru dvorane povodom jesenske svečanosti (19.10.2017..) za 

nastup starije odgojne skupine “Pčelice” i mješovite skupine “Zvjezdice” te dramske skupine 

ogojitelja sa predstavom pod nazivom “VJEVERIČINA SLASTIČARNICA”  (zastor, lišće, 

panjevi, grane, tačke, bundeve, šipak,gljive od kolaza...) 

SV. NIKOLA / BOŽIĆ 

- dekoracija panoa u blagovaonici povodom blagdana sv. Nikola ("Čizmica u prozoru") i 

ormara u hodniku božićnim ukrasima te bršljanom i oblutcima 

- izrada adventa na panju (bršljen, keramički anđeli, svijeće i sl.) 

- uređenje prostora hodnika prigodnim nikolinjskim i božićnim ukrasima (čizmice, ukrasni 

poklončići i bomboni, bršljen , liko...) 

- kićenje božićnog drvca brezinim oblutcima te mašnama pepito uzorka , umatanje papirnatih 

kutija u ukrasni papir - pokloni ispod bora 

- aranžirati scenu u prostoru dvorane u suradnji s dramskom skupinom odgojitelja za 

predstavu "Čekamo sv. Nikolu"  i nastup starije odgojne skupine “Pčelice” povodom 

blagdana svetog Nikole,5.12.2017. (čizmice,šibe, kućica u snijegu, pokloni,...) 

- urediti prostor pozornice kino dvorane za javni nastup starije odgojne skupine “Pčelice” 

povodom blagdana sv. Nikole (kartonske čizmice, pokloni umotani u ukrasni papir, 

lampice,borovi,girlande,drveni sobovi...) 

-izrada mašni za potrebe uređivanja centra Pitomače 

ZIMA 

- dekoracija panoa u blagovaonici prigodnim zimskim motivima ("Snjegović i mnoštvo 

pahuljica te bijeli brijeg")  

- prostor hodnika vrtića ukrasiti zimskim ukrasima(kućice od papirA u bijeloj boji zaljepljene 

na svim prozorima vrtića te ormarić u hodniku ukrašen češerima,snijegom i sovama od 

češera) 

MAŠKARE/VALENTINOVO 

- urediti  pano prigodnim ukrasima u tehnici kolažiranja (klaunovi, maske, srca,...) 

 

 

 

 

 

 

 

PROLJEĆE 

-oslikavanje drvene kućice za potrebe čitaonice na otvorenom 

- uređenje prostora hodnika prigodnim proljetnim ukrasima od kolaža  

- dekoracija panoa u blagovaonici i glavnog panoa  prigodnim proljetnim motivima (kućica 
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za ptice, ptičice, trava, cvijeće, sunce, oblaci,...) 

 - uređenje hodnika vrtića granama i cvjetovima od stiropora te leptirima od kolaža 

- dekoracija  ormarića pored glavnog panoa proljetnim cvijećem 

USKRS 

- uređenje prostora vrtića prigodnim blagdanskim dekoracijama (pisanice raznih boja) 

- uređivanje dvorane vrtića za potrebe predstave “PRIČA O ZENELENKU” 10.4.2018. (u 

suradnji s dramskom skupinom odgojitelja)  

- uređivanje glavnog ulaza 

ZAVRŠNE SVEĆANOSTI (5.6,6.6,i 7.6.2018.) 

- dekoracija prostora pozornice u kino dvorani za nastup na završnim svečanostima 

(gigantski cvjetovi od hamer papira,  leptiri, grane u teglama sa mnogo manjih cvjetića po 

granama,...) 

LJETO 

-uerđivanje ulaza(starinska stolica obojana u crveno sa bijelim točkicama i tegla sa 

cvijecem,pepito mašnice) 

- uređenje prostora vrtića prigodnim ljetnim ukrasima  

- dekoracija panoa u  blagovaonici prigodnim morskim motivima (morsko dno, brodići, 

Noina arka i sl.) 

 

Zahvaljujem svim članicama estetske skupine odgojitelja, kao i članicama ostalih dviju 

skupina (dramska i glazbena) koje su svojim  trudom i zalaganjem nesebično sudjelovali u 

aktivnostima s ciljem stvaranja atmosfere dobrodošlice i ugode boravka u dječjem vrtiću. 

 

                              Kristina Tkalčec                                                                  

Voditeljica estetske skupine 
 

 

 

X .IZVJEŠĆE  RAVNATELJA ODGOJITELJA  
 

Plan rada ravnatelja odgojitelja realiziran je prema Godišnjem planu i programu rada 

ustanove. 

 

Organizacija rada: 

Ravnateljica je tijekom pedagoške godine: 

 - izradila Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada u  pedagoškoj  godini  

2017./2018. za Dječji vrtić „Potočnica“ 

-izradila Godišnje izvješće o radu dječjeg vrtića"Potočnica"2017/18.god 

 --izradila Godišnje izvješće o radu dječjeg vrtića"Potočnica"za 20/18.god 

 - provela u suradnji sa povjerenstvom i Upravnim vijećem javne upise za redovne programe 

 - formirala skupine uz dogovor sa odgojiteljima 

 - organizirala pedagošku godinu, rad djelatnika  

- utvrdila potreban broj djelatnika i predložila Upravnom vijeću njihov prijem 

 - organizirala rad ustanove uz poštivanje važeće pravne regulative  

- organizirala rad tokom ljeta 

 - utvrdila potreban broj djelatnika za ljeto 

 - izvršila raspored i zaduženja odgojitelja - organizirala zamjene 

 - izrađivala i dogovarala s Upravnim vijećem i osnivačem financijski plan ustanove  

- donijela plan godišnjih odmora  

- nadzirala tjedne i dnevne organizacije rada  

- utvrdila dnevno radno vrijeme djelatnika i dnevni odmor  

-pratila i vodila  evidenciju radnog vremena svih  djelatnika na poslu i realizaciju sati rada 

 

Odgojno obrazovni rad  

- pripremala i vodila sjednice Odgajateljskog vijeća 
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 - koordinirala rad svih skupina i djelatnika  

- neposredno bila u radu s djecom predškolske dobi 

 -odobrila stručna usavršavanja van ustanove  

- dogovarala posjete psihologa ,pedagoga u ustanovu 

 - dogovarala i vodila stručna usavršavanja u ustanovi  

- - sudjelovala u organizaciji proslava, izleta i javnih nastupa  

- provodila redovnu i intenzivnu suradnju s roditeljima  

- prema planu i programu vrtića rukovodila organizacijom  i realizacijom aktivnosti vezanih 

uz: završne priredbe ,izlete, izložbe 

 - pratila kvalitetu vođenja pedagoške dokumentacije odgojitelja - organizirala i vodila 

sjednice internih radnih dogovora 

  

Materijalna organizacija rada 

- osigurala financijska sredstva uz dogovor sa Upravnim vijećem i osnivačem 

 - nadzirala realizaciju financijskog plana i pripremala izvješća 

 - vodila brigu oko nabave opreme koja je nedostajala  

- osigurala nabavu potrošnog materijala i materijala za čišćenje  

-predlaga projekte preme EU 

 

Briga za prehranu djece i zdravlje djece i zaposlenika 

- osigurala obavezne zdravstvene preglede zaposlenika i laboratorijske kontrole 

 - osigurala nadzor nad prehranom djece  

- nadzirala provođenje mjera deratizacije i dezinsekcije u vrtiću prema ugovoru 

 

 

Ostale aktivnosti  

- pratila rad i ostvarivanje zacrtanih programa  

- vodila ljetopis  

- vršila tekuću prepisku  

- sakupljala dokumentacije o radu vrtića: videozapisi, fotografije, članci i dr.  

- promicala i afirmirala rad vrtića 

 - zastupala ustanovu - dogovarala sponzorstva  

- ispisivala uplatnice roditeljima  

- ažuriranje plaćanja vrtića  

- sudjelovanje na zajedničkim roditeljskim sastancima 

 - surađivala sa  lokalnom zajednicom  

 

Stručno usavršavanje 

-vodila i organizirala stručno usavršavanje u ustanovi. 
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Godišnje izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića"Potočnica" za 

pedagošku 2017./ 2018. godinu   razmatran je i prihvaćen na ____ sjednici Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića « Potočnica», održanoj dana __________________ 

 
 

 

 

KLASA:022-02/16-02/16 

URBROJ:2189/18-16-01 

 

Pitomača,  2  kolovoza 2018. 

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća                                                            Ravnatelj- odgojitelj 

 

                                                                                                           ______________________                                                                 

______________________                                                    

         Branka Filipović                                                                             Marija Jakelić



 

 


