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Predmet: Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2018. / 2019. 

- dostavlja se 

  
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 2018./ 2019., 
dostavljamo Vam Izvješće o radu Dječjeg vrtića Potočnica. 
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I.UVOD 

 

 

Dječji vrtić Potočnica javna je ustanova koja ostvaruje redoviti program njege,odgoja, 

obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji 

je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.  

 

Vrtić kontinuirano radi na očuvanju zdravlja i razvoju emocionalne stabilnosti djeteta, 

njegove pozitivne slike o sebi, samostalnosti, socijalne interakcije i komunikacije, kreativnosti 

i radoznalosti te razvoju intelektualnih sposobnosti sve djece u vrtiću 

 

Organizacija rada Vrtića temelji se na stručnom pedagoškom, djelotvornom i odgovornom 

obavljanju poslova odgoja i obrazovanja djece, što uključuje ostvarivanje programa odgoja, 

obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi utvrđenih 

Godišnjim planom i programom rada Vrtića. 
 

VIZIJA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA: 
 

❖ Vrtić kao „Dječja kuća radosnog odrastanja“ u kojoj se svako dijete osjeća 
sigurno, sretno i zadovoljno

 

 

MISIJA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA: 
 

❖ Vrtić u kojem se osjeća ugodno ozračje, prostor koji je siguran i poticajan, u 

kojem djeca uče čineći, poštuju se dječja prava, razvijaju individualni 

potencijali djece, jača roditeljska kompetencija, surađuje na način 

međusobnog uvažavanja i potiče profesionalni rast i razvoj odgojitelja
 

II. UTROJSTVO I ORGANIZACIJA  RADA DJEČJEG VRTIĆA «POTOČNICA»  

Redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se za djecu od 

jedne godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe , te 

poludnevne (4 i 5,5-satne) programe za djecu s teškoćama u razvoju u integraciji. Programi 

se provode  u  matičnom objektu  u 7 odgojnih skupina. Skupine dijelimo prema kronološkoj 

dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupine (djeca od 3. do 

7. godine). 

 

Osim Kraćeg programa Predškole u vrtiću se provode i kraći programi: 

 

-Kraći program engleske radionice 

-Kraći program sportske radionice 

-Kraći program dramske radionice 

-Kraći program glazbene radionice  

-Kraći program eko radionice"Mali čuvari prirode" 

 

Svi navedeni programi verificirani su od strane MZOŠ-a. 
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UKUPAN BROJ DJECE KOJI JE OBUHVAĆEN NAŠIM PROGRAMOM : 

 

                      PRIMARNI PROGRAM              162  djece 

                       PROGRAM PREDŠKOLE           51  djece 

                         

                                    UKUPNO                       213  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 

 

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“.       

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.  

 

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. 
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   ORGANIZACIJA RADA TEHNIČKOG OSOBLJA 

 

 
1.PRIMARNI DESETOSATNI PROGRAM JASLICA I VRTIĆA 

 

-Broj upisane djece:162 

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

-Broj odgojitelja: 15 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ODGOJNIH SKUPINA PREMA PROGRAMIMA  U 

PEDAGOŠKOJ 2018. / 2019. GODINI  

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

odgojitelja do  30.lipnja  2019.god. 

Odgojna  

skupina  

Popunjenost  vrsta boravka  Broj odgojitelja 

  

Stručna 

sprema  
1. Mađa   jaslička               

        odg.skupina  

16 djece  cjelodnevni  

boravak  

. 

  2 odgojitelja 

 

  VŠS  

 

2. Starija jaslička     

       odg.skupina 

21 dijete  cjelodnevni  

boravak  

   2 odgojitelja 

      

. VŠS 

3.Mlađa odg.  skupina I. 22 djece  cjelodnevni  

boravak  

  2 odgojitelja 

      
  VŠS  

4.Mlađa  odg.skupina II. 24 djece   cjelodnevni  

boravak  

  2 odgojitelja   VŠS  

 

5. Srednja odg.skupina I. 25 djece  cjelodnevni  

boravak  

  2 odgojitelja   VŠS   

 

6.Srednja  odg. skupina II. 26 djece  cjelodnevni  

boravak 

   2 odgjitelja    VŠS 

7.Starija odg.skupina  28 djece   cjelodnevni  

boravak 

  2 odgojitelja   VŠS   

 

7odgojnih skupina 

 

162 djece 

cjelodnevni  

boravak 

 

 

14 odgojitelja 

 

VŠS 

DGOJNO OBRAZOVNI DJELATNICI:  

KUHARICE   

                       -Josipa Jakupec        -glavna kuharica   od 6,00-14,00 sati 

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



6 

 

 

 

 

 

Prisutnost djece 
      

U izvještajnom razdoblju u mjesecu rujnu bilo je ukupno upisano 154 djece,tijekom 

pedagoške godine upisano je još 8 djece,broj polaznika vrtića sa 30.06.2019 je 162 djece  u 

redovnom cjelodnevnom programu.  

        Uvidom u evidenciju ispisa vidljivo je da je u najvećoj mjeri glavni razlog ispisa još 

uvijek nezaposlenost jednog ili oba roditelja, te nemogućnost plaćanja (kao posljedica 

nezaposlenosti), zdravstveni razlog,preseljenje,obiteljski razlog...  

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

uglavnom redovit. Izostanci su bili isključivo zbog bolesti.  

Odgojitelji su rangirali pobole u njihovoj skupini na slijedeći način:  

1. respiratorne – najučestalije, posebno kroz zimske mjesece 

2.zarazne bolesti-vodene kozice 

2. bolesti probavnog sustava- također vezani uz zimske mjesece i u 

   vrijeme viroza 

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

praznika.    

   
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 

 

 

 

Odgojna  

skupina   

Odgojitelji Stručna 

sprema  

 

1.  mlađa   jaslička    odg.skupina  
Tereza Greguraš 

Ksenija Širec 

  VŠS  

 

 

2. starija   jaslič odg.skupina 
Ivana Maras 

 Kristina Tkalčec 

. VŠS 

 

3.mlađa odg.  skupina   I. 
Marija Tkalčec 

Kristina Saić 

  VŠS  

 

4. mlađa    odg.skupina  II. 
Nikolina Golubić 

Kristina Golić 

  VŠS  

 

 

5. srednja odg.skupina  I. 
Tena Sučić 

Božica Lovreković 

  VŠS   

 

 

6. srednja  odg. skupina  II. 
Vesna Gregurek 

Kristina Bijuk 

   VŠS 

 

7. starija  odg.skupina  
Ivana Begović 

Ana Šantić 

  VŠS   
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Početkom rujna došlo do promjene djelatnika -odgojiteljice K.Ćurić( korištenje bolovanja  

   zbog komplikacija u trudnoći,porodiljni dopust), na njeno radno mjesto primljena  je 

odgojiteljica Marija Tkalčec 

 

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 01.10.2018.-31.05.2019.god)primljena 

je odgojiteljica Andreja Veličan. 

 

TEHNIČKO OSOBLJE: 

 

Poslovi i radni zadaci Broj zaposlenih     Stručna sprema                 

Kuharica  2     1- SSS 

    1- NSS 

Spremačica  3    3- NSS 

 

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)..  

 

Bitne zadaće u odnosu na ustrojstvo rada ove pedagoške bile su: 
 

✓ Osigurati organizacijske uvjete za nove programe u ponudi vrtića – Projekt "Igraonica sreće" 

koji je zahtjevao  pravovremenu i kvalitetnu reorganizaciju rada kako bi uvjeti za sve 

sudionike procesa bili podjednako kvalitetni 

✓ 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. 

 

III.MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

          Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića  Potočnica za 2018/19.godinu izrađen  je 

na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2017/18.godinu , aktivnosti vrtića planiranih 
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za 2018. /19.godinu,kao i na temelju podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece-

polaznika na dan 01.09.2018. godine.  

 

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,za četvrto dijete i svako sljedeće dijete vrtić 

je besplatan..   

 

Sve navedeno regulirano je Pravilnikom o mjerilima,uvjetima i načinu naplaćivanja usluga 

Vrtića. 

        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 smještaja djece u Dječjem vrtiću „Potočnica“ za 10 satni primarni 

        program  za pedagošku godinu 2018./2019. iznosila je 1.438,76 kuna mjesečno po djetetu.  

Za svaku narednu godinu, visinu eknomske cijene utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog  

Upravnog vijeća  dječjeg vrtića"Potočnica". 

 

PROJEKTI  USMJERENI  NA  SREDSTAVA IZ EU FONDOVA 
 
1.-Projektom "Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića “Potočnica”u kojem je  

nositelj projekta  Općina Pitomača.Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta 

 iznosila je  860.650,42 kuna, od čega je iznos bespovratnih sredstava EU  504.993,21 kuna 

(58,67%).  

Završetkom projekta energetske obnove Dječji vrtić Potočnica je iz trenutno energetskog 

razreda D prešao u energetski razred B. Ulaganjem u obnovu Dječjeg vrtića osigurala se 

ušteda energenata koja će dovesti do financijskih ušteda. Navedena sredstava bit će uložena  

u daljnje unaprjeđenje odgoja djece u vrtiću prema trenutnim potrebama vrtića.  

 

2-Projektom "Uređenje i opremanje igrališta vrtića " koji smo uputili Mnistarstvu  za 

demografiju ,obitelj,mlade i socijalnu politiku, odobreno nam je ukupno 134.ooo,oo kn. 

Uređeno je i opremljeno igralište novom opremom i spravama. 

 

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

predškolskog odgoja i obrazovanja"   Ministarstva  za demografiju ,obitelj,mlade i socijalnu 

politiku u sklopu promjene radnog vremena Vrtić je  uputio projekat"Igraonica sreće".  
 

 Dječjem vrtiću „Potočnica“ odobreno je financiranje projekta „Igraonica sreće“ u 

stopostotnom iznosu od 801.786,61 kn iz Europskog socijalnog fonda. 

Nositelj projekta je Dječji vrtić „Potočnica“ koja je u partnerstvu s Općinom Pitomača 

pripremila i osigurala potrebne kapacitete za uspješnu i kvalitetnu provedbu projektnih 

aktivnosti . 

Projekt je sa provedbom počeo u mjesecu siječnju .U sljedećih 27 mjeseci projektom  će se 

produljenom  radnom vremenu vrtića od 16:00 h do 18:00 h  provoditi 5 kraćih  
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radionica(dramska,eko,glazbena,sportska,engleska)  koje su  besplatne za djecu   korisnika 

usluga dječjeg vrtića"Potočnica". 

 

Ukupan iznos troškova za opremanje radionica bio je: 149.292,02 kn 

 

Troškovi opremanja sportske igraonice: 
56.491,20 

 

Troškovi opreme za provođenje dramsko-lutkarskih radionice: 

30.495,00 

 

Troškovi opremanja eko radionice: 

12.904,70 

 

Troškovi opremanja glazbene radionice: 
11.886,87 

 

Troškovi opremanja radionice engleskog jezika: 

 

37.514,25 

 

 

Projektom "Igraonica sreće" omogućili smo dodatno opremanje vrtića potrebnim 

didaktičkim igračkama i opremom za navedene radionice. 

 
Zaključci i smjernice za narednu godinu: 

 

Materijalni uvjeti u odgojnim skupinama prostorno zadovoljavaju potrebe djece.  

Nadopuna didaktičkim i potrošnim materijalom radila se tijekom pedagoške godine 

prema Planu nabave za didaktički, potrošni materijal i opremu, a sukladno financijskim 

mogućnostima. 

 

Možemo biti vrlo zadovoljni rezultatima rada na stvaranju materijalnih uvjeta rada kao 

temeljne postavke uspješnosti rada ,opremljenošću vrtića opremom i didaktičkim 

materijalom ,kao i investicijskim održavanjem i ulaganjem  u građ. objekat vrtića  te i dalje 

nastaviti istom dinamikom. 

     

 
 

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

Bitne zadaće ovog poglavlja proizašle su iz Programa mjera zdravstvene zaštite djece u 

dječjim vrtićima. 

One su bile su usmjerene na : 

 

▪ aktivnosti vezane za očuvanje zdravlja djece  

▪ preventivnu zdravstvenu zaštitu  

▪ zdravstveni odgoj  

▪ prehranu  

▪ sanitarno higijenske uvjete  
 

AKTIVNOSTI VEZANE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA DJECE 

 

✓ Cjelokupno ustrojstvo dana , dnevni ritam, prehrana djece i organizacija rada su u 

službi zadovoljavanja potreba djece i roditelja. 
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✓ Osobe koje dolaze u dodir s namirnicama moraju ispunjavati uvjete prema propisima 

o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru namirnica.  

✓ Zaposleni u vrtiću dužni su obavljati zdravstvene i sanitarne preglede.  

✓ Zaposlenici koji su zasnovali radni odnos obavljaju zdravstveni pregled bez kojeg ne 

mogu zasnovati radni odnos.  

 

PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  

 

Sigurnosno-zaštitnim i preventivnim programom regulirani su protokoli i mjere 

postupanja kod rizičnih situacija, zdravstvena zaštita i zaštita djeteta kod zlostavljanja i 

zanemarivanja.  

U sklopu programa su obavezne izjave (roditelji potpisuju Izjavu s popisom 

osoba o dovođenju i odvođenju djeteta), suglasnosti (Suglasnost za fotografiranje i snimanje, 

Suglasnost za putovanje djece u organizaciji vrtića ), zapisnici (o postupanju u kriznim 

situacijama, o povredi djeteta) i naputak za proslavu rođendana u vrtiću. 

Na početku pedagoške godine roditeljima je ponuđeno osiguranje.Na sjednici Upravnog 

vijeća izabrano je Croatia osiguranje kao najkvalitetniji i najbolji ponuditelj osiguranja za 

djecu koja borave u vrtiću. 
 

MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  

 

Mjere zdravstvene zaštite provode se po Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i 

pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, utvrđenim od Ministarstva zdravstva, uz 

suglasnost Ministra prosvjete i sporta od kolovoza 2002. godine.  

 

Mjere iz ovog poglavlja primarno se odnose na provođenje zadaća vezanih uz očuvanje i 

unapređenje fizičkog zdravlja djeteta. Uz skrb o općem zdravlju obuhvaćale su i skrb o 

zadovoljavanju primarnih potreba kao i sigurnosni aspekt boravka djeteta u vrtiću. 

 

Prije upisa u dječji vrtić obvezan je sistematski pregled i potvrda koja se dostavlja vrtiću. 

Djeca koja zbog bolesti nisu mogla pohađati vrtić moraju dostaviti potvrdu od liječnika da su 

zdrava i da mogu pohađati vrtić. Djeca koja su izostala iz vrtića dulje od 60 dana dužni su 

obaviti kompletni zdravstveni pregled uz potvrdu liječnika. 

 

     Dopisom Ministarstva zdravstva Klasa:540-02/17-01/360 od 06.03.2017.god.Programom 

zdravstevene zaštite djece u dječjim vrtićima(NN 105/2002,55/2006 i 121/2007)definirano je 

da se upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje urednim cjepljenjem protiv bolesti iz Programa 

obveznih cijepljenja,s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. 

 

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).  

 

U vrtiću se provode razne aktivnosti vezane uz promicanje zdravlja i zdravog života uz 

potporu zdravstvenih djelatnika.Vode se i zdravstveni kartoni sa zdravstvenom 

dokumentacijom djeteta. 
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PREHRANA DJECE 

 

Pravilna prehrana jedan je od najvažnijih čimbenika za osiguravanje zdravlja djeteta, u koje 

ulazi mentalno zdravlje, razvoj imunološkog sustava te sveukupnost djetetovih sposobnosti i 

mogućnosti. 

 S obzirom da djeca provode značajan dio vremena u vrtiću, velika pažnja je posvećena 

planiranju obroka i kvaliteti hrane.  

 

Prehrana u vrtiću organizirana je prema propisanim načelima i prehrambenim standardima 

za planiranje prehrane u dječjem vrtiću, pri čemu se trudimo poštivati tradicionalnu kuhinju, 

odnosno približiti djeci zdravu hranu. Jelovnik je sastavljan u suradnji kuharica - odgojitelj 

zadužen za izradu jelovnika.  

Obroci su planirani prema normativima koji su predviđeni za društvenu prehranu djece, a 

hrana je bila sezonski raznolika i jelovnik obogaćivan novim namirnicama.  

 Tjedni jelovnici su bili izloženi na ulaznoj oglasnoj ploči u vrtić i na web stranicama vrtića . 

Termini obroka bili su u skladu s dječjim potrebama.  

 

Praćenje provođenja mjera zdravstvene zaštite u procesu prehrane odvijalo se temeljem 

postavljenih HACCP mjera u pripremi hrane,distribuciji na objekte i podjeli hrane u 

odgojnim skupinama. 

Zdravstvena ispravnost namirnica nije bila nikada upitna ali kvaliteta je bila uvjetovana 

kriterijima odabira najpovoljnijeg dobavljača. 

 

Praćenje provođenja specifične prehrane za djecu sa zdravstvenim poteškoćama odvijalo se 

tijekom dnevnih uvida i praćenja ovog procesa po odgojnim skupinama te pripreme u kuhinji. 

     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. 
 

SANITARNO HIGIJENSKE UVJETI 

 

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

održavanju higijene u vrtiću.  

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

provedbe općih DDD mjera ( ICC-3D ).  Ugovor sklopljen sa ASANATOR doo,Osijek. 

Doziranje i  upotreba profesionalnih antiseptičkih sredstava u procesu pripremanja hrane i 

čišćenja bila je redovita.  

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).  

Mikrobiološka čistoća kuhinje i objekata nadzirana je od strane Zavoda za javno zdravstvo 

Sv.Rok Virovitica redovito.  

 

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

je 19.10.2018.god.i 0 6.11.2018.god.zapisnicima  pri čemu nisu nađeni nikakvi nedostaci u 
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radu dječjeg vrtića, te smo ocijenjeni najvećom mogućom ocjenom za sanitarno higijenske 

uvijete u kuhinjskim prostorijama. 

 

Inspekcijski nadzor od strane Inspektorata rada obavljen je 06.11.2018.god.,predmet 

nadzora  bila je provedba odredbi Zakona o zaštiti na radu.Svi dokumenti koji su predočeni 

bili su u skladu sa zakonom te nisu pronađeni nedostaci u provođenju mjera zaštite na radu. 

 

Redovni inspekcijski nadzor od strane Inspektorata unutarnjih poslova,po inspektoru Zaštite 

od požara obavljen je 30.05.2019.god.,ustanovljeno je da ustanova posjeduje sve 

pravovaljane dokumente vezane uz provedbu mjera zaštite od požara. 

 

Prema Higijenskim planovima za sanitarije,blagovaonu i garderobu dječjeg vrtića dnevno se 

vode evidencije: 
 

EVIDENCIJE HIGIJENSKOG PLANA PROVJERE  RADA SPREMAČICA SU: 

 
Higijenski plan za sanitarije, Higijenski plan blagovaona,Higijenski plan garderoba 

Lista provjere-blagovaona,  

Lista provjere-garderoba,  

Lista provjere-sanitarije,  

 

Liste provjere obavljaju i upisuju spremačice  odgovorne osobe za provedbu i spremačica  

odgovorna  za kontrolu Higijenskog plana rada ustanove. 

 

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. 

 

Suradnja s roditeljima bila je dobra u slučajevima gdje je trebalo medicinski intervenirati i 

upućivati djecu na eventualne zdravstvene preglede.  

 U slučajevima epidemioloških rizika pojačane se mjere mehaničkog čišćenja, pranja i 

dezinfekcije prostorija.  

Aktivnosti djece planirane su na način da djeca borave maksimalno na svježem zraku čak i u 

zimskim uvjetima, kad vrijeme to dopušta.  

 

Sve prostorije u dječjem vrtiću svakodnevno se mehanički čiste i dezinficiraju, no još uvijek 

ima prostora za poboljšanje uvjeta u tom segmentu rada. 

Mehaničko čišćenje i dezinfekciju igračka provode spremačice po dogovorenom rasporedu.  

 

Iz segmenta skrbi o sigurnosti djece u vrtiću evidentan je bio  smanjen broj povreda djece u 

odnosu na prošlu pedagošku godinu.Kroz evidenciju povreda utvrđene su  tri (3) povrede na 

nivou cijelog vrtića.Do većine ozljeda došla je u vrijeme boravka u vanjskom 

prostoru.Povrede su uglavnom iziskivale daljnju obradu u zdravstvenoj ustanovi. 

 

U cilju unapređenja zdravlja djece u vrtiću nastavljena je briga o zdravlju zubi kroz 

provođenje higijene zubi djece vrtićkog uzrasta i edukativni rad u suradnji sa stomatolozima. 

Oralna higijena uspostavljena je u starijim  odgojnim skupinama.Potreban je nadzor i pomoć 

odgojitelja u provođenju ove aktivnosti te veća skrb i usmjeravanje djece na održavanje 

higijene četkice za zube kao i redovna zamjena istrošenih četkica u suradnji s roditeljima. 
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Protokol vezan uz rad u ljetnom periodu bio je usmjeren na potrebnu,preporučenu zaštitu 

djece od negativnog utjecaja sunca i ekstremnih vrućina te provođenje povećanih higijenskih 

mjera u uvjetima boravka djece u spojenim skupinama. 

Evaluacija tjelesnog napretka djece izvršena je kroz dva antropometrijska mjerenja tijekom 

pedagoške godine i to u studenom 2018. g. i travnju 2019. 

 

ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA KOJA SE VODILA:  

 

Zaključci i smjernice za narednu godinu: 

− kontinuirano je praćenje nad redovitim čišćenjem i dezinfekcijom prostora u  

kojem borave djeca  

− osoblje zaduženo za održavanje higijene upoznato je sa primjenom dezinfekcijskih 

sredstava, 

− svi zaposlenici, za koje je to obveza, redovito obavljaju sanitarne preglede 

− tijekom godine su prema specifičnim potrebama pojedinih objekata,  

učinjene i dodatne mjere bilo dezinfekcije ili deratizacije,  

− završna konzervacija nakon ljetne pauze će biti provedena prema potrebama objekata. 

− nabava sanitetskog materijala provodila se kontinuirano 

−vođena je cjelokupna zdravstvena dokumentacija u skladu sa Zakonskim  

regulativama. Otvoreni su zdravstveni kartoni za novoupisanu djecu 

 

 
 

V.ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 
 

Bitne zadaće odgojno-obrazovnog rada bile  su: 

 

❖ pratiti dijete i omogućiti mu potpun razvoj, 

❖ osposobljavati dijete da bolje prepoznaje svoje potrebe i kako da ih zadovolji, 

❖ osposobljavati dijete kako da prepozna svoje mogućnosti i granice tih mogućnosti, 

❖ organizirati i obogaćivati „centre igara“ u koje će se dijete samoinicijativno 

uključivati, 

❖ poticati odgojitelje na samoprocjenu svog odgojno-obrazovnog rada (razmatranje 

odnosa između namjere, realizirane aktivnosti i njenih posljedica) i 

❖  poticati roditelje na praćenje rada vrtića i sudjelovanje u okviru svojih želja i 

mogućnosti 

 

Cjelokupni rad Vrtića bio je organizacijski, sadržajno, metodički i oblikovno usmjeren na 

zadovoljavanje razvojnih potreba djece i potreba roditelja. 

 

Evidencija bolesti i cijepljenosti djece,  

Evidencija ozljeda,  

Evidencija epidemioloških indikacija,  

Evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru,  

Evidencija o zdravstvenom odgoju,  

Antropometrijska mjerenja,  

Zdravstveni karton, te brojna druga potrebnadokumentacija 
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 Odgojitelji su odabirali aktivnosti za provedbu programa prema aktualnim dječjim 

interesima i potrebama, ali i u skladu s tematikom koju je skupina odabrala na početku ili 

tijekom godine.  

 

Osim godišnjeg planiranja, odgojitelji odgojnih skupina bilježili su i tromjesečna, tjedna i 

dnevna planiranja, kao i vrednovanje nakon svakog tromjesečja.  

 

Posebna pažnja u planiranju se usmjeravala na organizacijske i materijalne uvjete za 

ostvarivanje razvojnih zadaća.  

Odgojitelji su pokazali veliku inovativnost i kreativnost u stvaranju poticaja za djecu, 

odnosno u primjeni neoblikovanih i prirodnih materijala.  

 

Nastojimo stalno unapređivati pedagošku praksu pa smo s time u skladu u rad unosili 

elemente različitih pedagoških koncepcija, osmišljavali smo i provodili brojne projekte, 

uvodili dodatne oblike suradnje s roditeljima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog 

procesa. 

 

Otvorenošću vrtića nastojimo nove spoznaje implementirati u naš rad ali i prenositi ih 

suradnicima  s kojima smo sklapali i njegovali kontakte. 

 

Ostvarivanje programa i projekata u Dječji vrtić je adekvatno dokumentirano: 

 

-redovita dokumentacija u skupinama s planovima rada, bilježnice za dodatno 

evidentiranje npr. suradnje s roditeljima i sl. 

-redovito ažuriranje na web starnicama vrtića 

-ljetopis, mape projekata, časopis «Pitomačke crtice» 

 -planovi za sadržaje Projekta "Igraonica sreće"-radionice 

-zapisnici i izvješća sa zajedničkih radnih dogovora i timskih planiranja, 

- dvomjesečni planovi,tromjesečni planovi,tjedni planovii dnevna i mjesečna zapažanja 

događajnice, 

-fotografije, izjave i uradci, razvojne mape, liste praćenja djece 

-plakati i obavijesti za roditelje 

-Power-point prezentacije 

 

 

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. 

 

Ostvareni status Međunarodnog Eko vrtića  golemi je  poticaj za  nastavak  rada na 

području ekologije,radujemo se novim zadacima i izazovima ,a sve s istim ciljem-razvoj 

ekološki osviještenog djeteta koje se odgovorno odnosi prema prirodi i koje je u svojoj 

suštini njen prijatelj! 

 

Tema rada našeg eko programa i ove pedagoške godine  bila je OTPAD.  
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 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.        

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.      

 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.  

 

   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.Dani 

zahvalnosti za plodove zemlje),a sve s ciljem razvoja ekološke svijesti djece. Ove godine bili 

smo pobjednici natječaja udruge Biovrt-u skladu s prirodom ,nagradu smo osvojili 

projektom"Mislim zeleno". 

 

Projektni dan održan je 22.svibnja 2019.god., u suradnji s roditeljima i kumovima  našeg eko 

programa koji su nam osigurali potreban  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, ( formiran je i zasađen vrt sa začinskim biljem, uređene su gredice s 

cvijećem..)         

 

Udruga Lijepa naša organizirala je u nedjelju 14.10.2018.god. na središnjem gradskom trgu 

u Đurđevcu državnu smotru Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje koja je okupila 70 

odgojno-obrazovnih ustanova iz Republike Hrvatske sa statusom međunarodne Ekoškole. 

Sudjelovao je i naš vrtić te zajedno sa gđom. Ivkom  Mađar predsjednici udruge Čuvarica 

kulturne baštine iz Kladara  predstavio  kulturnu baštinu naše Općine. 

 
VRIJEME,NOSIOCI  I NAČINI REALIZACIJE EKO  PROGRAMA u ped.god.2018/2019. 

  
VRIJEME 

REALIZACIJE 

AKTIVNOSTI NOSITELJI 

 

 

 

 

 

 

 

Rujan 

Dogovor oko izrade Programa 

  rada eko vrtića 

 

Usvajanje Programa eko-vrtića 

  na vijeću odgojitelja 

 

Uređenje promjenjivog eko 

  Panoa 

 

Obnavljanje spremnika za    

   odvajanje otpada u sobama 

 

Obilježavanje Hrvatskog 

  olimpijskog dana 

Ravnatelj, koordinatori, 

odgojitelji 

 

Ravnatelj, koordinatori, 

odgojitelji 

 

Koordinatori 

 

 

Odgojitelji, djeca 

 

 

Skupine „Gljivice“ i 

„Sovice“ 
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Uključivanje u međunarodnu 

  Eko akciju „Zelena čistka“ 

 

 

 

Skupine „Gljivice“ i 

„Sovice“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studeni 

Sudjelovanje na Državnoj i  

  svehrvatskoj smotri povodom   

  Dana kruha (14.10.2018) 

 

Formiranje i rad Eko patrola 

 

 

Obnavljanje upozoravajućih 

  ilustracija nad slavinama i  

  prekidačima („Štedi vodu/struju“) 

 

Obilježavanje Svjetskog dana    

  jabuka (20.10.) 

 

Jesenska svečanost 

 

 

Posjeta tvrtci Jan –spider d.o.o  

  (proizvodnja i prerada  

  ljekovitog bilja) 

 

sadnja i uzgoj začinskog i  

  ljekovitog  bilja u  

  teglicama 

 

 

 

Sakupljanje praznih baterija 

  (1 baterija = 1 smješko) 

 

Sakupljanje plastičnih boca 

 

 

Briga o začinskom i ljekovitom   

  bilju u teglicama 

 

uređenje promjenjivog eko  

  panoa u hodniku 

 

Izrada društvenih igara od  

  otpadnog materijala 

 

Rad Eko patrola (kontrolirano  

  korištenje struje,vode urednost 

pravilno odvajanje   otpada) 

 

Ravnatelj, koordinatori, 

odgojitelji,djeca 

 

 

Djeca iz skupina „Sovice“ i 

„Gljivice“, spremačice 

 

Djeca 

 

 

 

Sve vrtićke skupine 

 

 

Dramska skupina 

odgojitelja, 

djeca skupine „Pčelice“ 

 

Skupina „Gljivice“ 

 

 

Skupina „Gljivice“ 

 

 

 

 

 

Sve vrtićke skupine, roditelji, 

djeca 

 

Skupina „Gljivice“ 

 

 

Koordinatori,odgojitelji 

 

 

Odgojitelji 

 

 

 

Skupine „Sovice“ i 

„Gljivice“, spremačice 
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Prosinac 

Kreativna radionica izrade  

  ukrasa za bor od eko 

otpadnog 

  materijala 

 

Razvrstavanje otpada u  

  odgovarajuće spremnike 

 

Sakupljanje plastičnih čepova 

   u humanitarne svrhe 

 

Briga o pticama u našem  

  dvorištu (postavljanje kućica i  

  hranilica) 

 

 

Sve vrtićke skupine 

 

 

Sve vrtićke 

skupine,djeca,roditelji 

 

 

Djeca, odgojitelji 

 

 

 

 

Siječanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radionica recikliranja starog  

  novinskog papira 

 

Redovito nošenje otpada na  

  vrtićki zeleni otok 

 

Eko patrola – obilazak jednom tjedno 

  (vođenje evidencije o  

  zatečenom stanju) 

Sastanak Eko odbora-dogovor  

  oko realizacije daljnjih 

koraka 

Uređenje promjenjivog pano 

 

Sakupljanje praznih baterija 

  (1 baterija=1 smješko) 

 

Djeca,odgojitelji 

 

 

Spremačice, odgojitelji,djeca 

 

 

Skupine „Sovice“, „Gljivice“, 

Spremačice 

 

Ravnatelj,glavni odbor 

 (koordinatori) 

 

Koordinatori,odgojitelji 

 

Djeca,roditelji,odgojitelji 

Djeca 

 

 

Veljača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada srca za Valentinovo od 

  recikliranog papira 

 

Briga o pticam  (nadopunjavanje 

hranilica sjemenkama) 

 

sakupljanje i prodaja plastičnih 

  boca 

 

Obilježavanje Svjetskog dana 

   Ekologije (22.02) 

 

 

Djeca,odgojitelji,roditelji 

 

 

Sve vrtićke skupine, roditelji, 

odgojitelji 

 

Sve vrtićke skupine 
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Ožujak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabava spremnika za  bio- otpad 

(odabir mjesta za   kompostište) 

 

uređenje i briga o gredici sa  

  ljekovitim i začinskim biljem 

priprema uzdignute gredice za   

  sadnju povrtnjaka 

Fašnik-izrada maski od   prirodnog i 

pedagoški  neoblikovanog 

materijala 

Obilježavanje Svjetskog dana  šuma 

(jedan dan s inženjerom  

  šumarstva,21.03). 

Obilježavanje Svjetskog dana 

  voda (22.03.) 

Uskrsna radionica s  roditeljima 

(bojanje jaja i  izrada eko 

uskrsnih ukrasa) 

Sadnja povrtnjaka u uzdignutu 

  gredicu 

Briga o gredici sa ljekovitim 

  i začinskim biljem 

Ravnatelj,koordinatori,odgojitelji 

 

 

Skupine „Bubamare“ i  

„Zvjezdice“ 

 

 

Djeca,odgojitelji 

 

 

Skupine „Gljivice“,“Sovice“ 

 

 

Sve vrtićke skupine 

 

 

 

 

Skupine „Ribice“ i „Zečići“ 

 

 

 

 

Travanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompostiranje 

 

Sakupljanje plastičnih čepova 

  u  humanitarne svrhe 

 

 predstava s izrađenim  

  lutkama od eko otpadnog 

  materijala 

 

Obilježavanje Dana planete  

  Zemlje (22.04.) 

 

Odgojiteljsko vijeće 

  (dogovor o Projektnome danu 

  u vrtiću) 

 

Obilježavanje Svjetskog dana   

  ptica selica (drugi vikend u  

  mjesecu) 

 

 

Skupine „Sovice“ i „Gljivice“ 

 

Kuharice,djeca,odgojitelji 

 

Sve vrtićke skupine 

 

Odgojitelji dramske,estetske 

i lutkarske skupine 

 

 

Sve vrtićke skupine 

 

 

Ravnatelj,koordinatori, 

odgojitelji 
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Svibanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obilazak Eko patrole 

  (jednom tjedno) 

 

Briga o povrtnjaku i ljekovitom  

  i začinskom bilju 

Izlet na eko imanje 

Projektni dan u vrtiću 22.05 

Sakupljanje i prodaja plastične 

  ambalaže 

Predaja sakupljenih čepova  

  (humanitarne svrhe) 

Uređenje eko promjenjivog  

  panoa 

Djeca,odgojitelji 

 

 

Skupine „Sovice“ i 

„Gljivice“ 

 

 „Gljivice“,  

 

„Sovice“,“Gljivice“, 

„Zvjezdice“ 

 

Roditelji,djeca, 

odgojitelji,kumovi programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprema materijala za prilog  

  Biltenu eko škola 

 

Obilježavanje Svjetskog dana  

  Zaštite okoliša (05.06.) 

 

Razvrstavanje otpada 

 

Briga o povrtnjaku te  

  ljekovitom i začinskom bilju 

 

Kompostiranje 

 

 

Sve vrtićke skupine,roditelji 

 

 

Odgojitelji 

 

 

Sve vrtićke skupine 

 

 

Sve vrtićke skupine 

 

Djeca, odgojitelji 

 

Kuharice,djeca,odgojitelji 

 

Zaključci i smjernice za narednu godinu: 

 

Odgojitelji kao modeli: 

 

Osobe koje su model (odgojitelji) trebaju biti dosljedne u zastupanju vlastitih i tuđih prava, stavova 

i vrijednosti prema okolišu koje žele prenijeti na dijete (navike zdravog življenja, pravilan odnos 

prema otpadu, načini zbrinjavanja otpada…), kao i što pritom govore i rade. Važno je da odgojitelj 

uvijek koristi iste rečenice i izražava uvijek iste stavove (kad govori o vrijednostima u odnosu na 

pravo za život, zašto je nužno brinuti se za svoje zdravlje, kako se brinuti za svoje potrebe, iskazivati 

ih i zadovoljavati), dijete tako potvrđuje njihovu vjerodostojnost, te ih i sam počinje primjenjivati. 

Odgojitelj može, igrajući jednu od uloga, utjecati planski na djetetovu svijest o tome kako je važno 

brinuti se za svoj i tuđi život, te će sudjelovanjem u igri djeci biti model za ono što u stvarnoj 

situaciji nije bilo potrebno ili moguće, a može mu koristiti u nekoj drugoj nepredvidivoj situaciji 
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 PROJEKT:IGRAONICA SREĆE 

 

PODACI O PROJEKTU: 

PROJEKTNA PRIJAVA  upućena: 

MINISTARSTVU  ZA DEMOGRAFIJU ,OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 

"UNAPRJEĐENJE USLIGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA 

I OBRAZOVANJA" UP.02.2.2.08 

 

OPĆI PODACI O PROJEKTU 

PRIJAVITELJ:DJEČJI VRTIĆ"POTOČNICA"PITOMAČA 

NAZIV PROJEKTA:IGRAONICA SREĆE 

 

Sažetak 

Produljenjem radnog vremena Dječjeg vrtića "Potočnica" od 16:00 h do 18:00 h ostvariti će se 5 

novih programa te povećati aktivnosti kako bi se omogućila bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog 

života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja. Programi će se sastojati od dramsko-lutkarske radionice, eko radionice, radionice 

engleskog jezika, glazbene radionice i sportske igraonice u kojima će sudjelovati djeca u uzrastu od 

3 do 7 godina. 

 

Obrazloženje projekta 

 

Ciljevi projekta s pokazateljima 

 

1.Dječji vrtić "Potočnica" je pružatelj usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji će 

provoditi projektne aktivnosti. 

2.Cilj je određenom broju djece osigurati jednak pristup programima ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja uvođenjem novih,besplatnih programa, osiguravanjem usluge produljenog radnog 

vremena dječjeg vrtića sukladno potrebama roditelja, dodatnim obrazovanjem  i usavršavanjem 

odgojno-obrazovnih radnika. 

 

U vedrom i veselom duhu djeca Dječjeg vrtića „Potočnica“ 19.12.2019. su otvorila Početnu 

konferenciju projekta „Igraonica sreće“. Radi se o projektu kojeg je prijavio Dječji vrtić 

„Potočnica“ u partnerstvu s Općinom Pitomača. Ukupna vrijednost projekta iznosi 801.786,61 

kuna, a financira ga u 100-postotnom iznosu Europski socijalni fond. Projektom će se omogućiti 

u produljenom  radnom  vremena vrtića ostvariti 5 radionica besplatnih za djecu predškolskog 

uzrasta iz dječjeg vrtića, koje je započeti u siječnju.  

Voditeljice radionica sve prisutne, a prije svega roditelje, upoznale su sa svojim planom 

po kojemu će raditi na ovih pet radionica. 

 
 

BROJ UKUPNO UPISANE DJECE PO RADIONICAMA:174 DJECE 

 

-ENGLESKA RADIONICA 

 

45 DJECE 

 

-DRAMSKA RADIONICA 

 

36  DJECE 

 

-SPORTSKA RADIONICA 

 

36 DJECE 
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-EKO RADIONICA 

 

15 DJECE 

 

-GLAZBENA  RADIONICA 

 

 

42 DJECE 

 

 

 

1.RASPORED RADIONICA  

 

PONEDJELJAK 

                             -ENGLESKA RADIONICA I.( DVA SATA-DVIJE SKUPINE) 

                              - DRAMSKA RADIONICA   (JEDAN SAT-JEDNA SKUPINA) 

 

UTORAK           

                            GLAZBENA RADIONICA I. (JEDAN SAT-JEDNA SKUPINA) 

                      SPORTSKA RADIONICA   (TRI SATA-TRI SKUPINE) 

 

SRIJEDA            

                              ENGLESKA RADIONICA II (DVA SATA-DVIJE SKUPINE) 

                              DRAMSKA RADIONICA   (DVA SATA-DVIJE SKUPINE) 

 

ČETVRTAK        

                            GLAZBENA RADIONICA   II.(DVA SATA-DVIJE SKUPINE) 

 

PETAK               

                            EKO RADIONICA            (DVA SATA-JEDNA SKUPINA) 

 

 

VODITELJICE RADIONICA,        VERIFICIRANI PROGRAMI OD STRANE MZOS 

 

ENGLESKA RADIONICA 

 

 

DVIJE VODITELJICE (ANA ŠANTIĆ,IVANA 

BEGOVIĆ)                                                          

-PROGRAM VERIFICIRAN 

 

DRAMSKA RADIONICA 

 

 

 

DVIJE VODITELJICE(   KRISTINA SAIĆ,TENA 

SUČIĆ)              

 

-PROGRAM VERIFICIRAN     

 

SPORTSKA RADIONICA 

 

 

J EDNA VODITELJICA (IVANA MARAS)                                                

-PROGRAM VERIFICIRAN  
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ENGLESKA RADIONICA 

   OPĆE ODREDNICE PROGRAMA SU SLJEDEĆE: 

- da se program provodi kao obogaćivanje, a ne kao zamjena za redoviti program 

- da se uvažavaju prava djeteta, njegove razvojne potrebe i mogućnosti (optimalna kronološka 

dob za uključivanje u program započinje s četvrtom godinom života) 

- da se u neposrednom radu s djecom teži individualizaciji odgojno-obrazovnog procesa 

- da se dijete osjeća kao aktivni subjekt, bez opterećenja, prisile i straha 

- da se osiguraju takvi interakcijski odnosi u kojima će dijete stjecati sigurnost, samopouzdanje, 

osjećaj napredovanja i uspjeha, razvijati pozitivnu sliku o sebi kao kompetentnoj osobi 

 

  ZADAĆE  :    

- poticati interes, maštu i kreativnost, te razvijati pozitivan stav prema učenju engleskog jezika i 

učenju općenito 

- razvijati sposobnost uporabe jezika i razvijati osjećaj  sigurnosti i samopouzdanja kod djeteta 

- poticati znatiželju i interes djece prema novoj mogućnosti sporazumijevanja 

- poticati interpersonalnu komunikaciju 

- poticati razvoj osjetljivosti djeteta za ritam, izgovor, intonaciju i artikulaciju engleskog jezika 

kao osnovnih jezičnih elemenata 

- razvijati naviku slušanja i razumijevanja engleskog jezika 

- poticati slušno razumijevanje i izražavanje te sposobnost uporabe jezika u skladu sa 

djetetovim potrebama u svakodnevnim životnim situacijama 

- omogućiti različite oblike kreativnog izražavanja i stvaranja (dramatizacije, dijalozi, likovni 

izraz, pokret tijela, ples, pjesma) 

- upoznavati djecu sa anglosaksonskom kulturom i običajima te razvijati toleranciju prema 

drugim kulturama 

- podržavati spontanost u govornom izražavanju 

 

OKVIRNI PROGRAM ZA PRVU I DRUGU GODINU RANOG UČENJA ENGLESKOG 

JEZIKA JE SLJEDEĆI: 

 Veći dio programa usmjeren je na usvajanje govornog jezika putem funkcionalnog dijaloga 

(pitanja i odgovori). Djeca će naučiti: 

- predstaviti se i reći svoju dob 

- pozdraviti i reći kako se osjećaju 

- tražiti nešto i zahvaliti 

- brojati do deset 

- odgovoriti na pitanje o vremenu 

- prepoznati i nabrojati osnovne boje 

- imenovati članove obitelji, prijatelje i reći čime se bave 

- imenovati neke domaće životinje, kućne ljubimce, životinje iz zoološkog vrta 

 

EKO RADIONICA 

 

 

DVIJE  VODITELJICE (K. BIJUK,MARIJA 

TKALČEC)     

-PROGRAM VERIFICIRAN 

 

GLAZBENA  RADIONICA 

 

 

. 

 

DVIJE VODITELJICE(B 

LOVREKOVIĆ,K.GOLIĆ) 

 

-PROGRAM VERIFICIRAN                                          

 



23 

 

 

 

 

 

- imenovati neka prijevozna sredstva 

- nabrojiti hranu koju vole i ne vole 

- razumjeti i izgovoriti osnovne radnje 

- izraziti svoje osjećaje 

- imenovati blagdane i svečanosti 

- recitirati i pjevati pjesmice  

- razumjeti jednostavne priče na engleskom jeziku i sami ih prepričati 

- igrati razne igre upotrebljavajući engleski jezik 

 

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

(Klasa: 601-02/12-03/00339   Ur.broj:533-21-13-0009  dana:18.02.2013.god.) 

 

DRAMSKA RADIONICA 

 CILJ: 

Cilj programa dramsko-lutkarske igraonice za djecu predškolskog uzrasta je razvijanje sposobnosti 

kreativnog mišljenja i izražavanja,prihvaćanja novih situacija i rad u grupi. 

 

 ZADACI: 

Razvijati glas,koncentraciju,pamčenje,maštovitost,samopouzdanje,empatiju, 

komunikacijske vještine,suradnju,govor,govornu izražajnost,humor. 

Program rada u igraonici odvijao bi se uz igre,vježbe i vođene improvizacije koje kod djece razvijaju 

kreativnost i maštu,djeca se uživljavaju u različite uloge,zamišljaju nove situacije.Radit ćemo na 

koncentraciji,fokusu i izvršenju zadataka.Razvijati likovnost osmišljavanjem scenskog  prostora i 

elemenata kostima.Igrat ćemo se kazališta,izrađivati lutke i dijelove 

kostima,plesati,pjevati,pripovijedati i glumiti. 

 

Kroz razne aktivnosti želimo približiti djeci kvalitetnu književnost i kazalište za djecu,te poticati razvoj 

individualnih nadarenosti,ali i produbljivati osjećaj zajedništva i suradnju djece u skupini kroz 

postavljanje kratkih igrokaza prilagođenih dobi. 

 

SURADNJA S RODITELJIMA 

-Svakodnevni razgovori s roditeljima 

-Individualni razgovori s roditeljima 

-Prezentacija roditeljima rada igraonice;fotografije,kraći igrokazi 

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

(Klasa: 601-02/19-03/00251 Ur.broj:533-05-19-0004 dana:18.04.2019.god.) 
 

SPORTSKA RADIONICA 

PROJEKTNI CILJ: 

- kvalitetno provođenje vremena i očuvanje zdravlja djece predškolske dobi 

Projektom želimo potaknuti djecu i roditelje  o važnosti bavljenja tjelesnim aktivnostima i spoznaja o 

zdravlju kako u vrijeme boravka u vrtiću, tako i nakon radnog vremena vrtića. Organizirane sportske  

igraonice poslužiti će kao sredstvo očuvanja djetetova zdravlja i razvijanja zdravih navika života 

 

BITNE ZADAĆE 

Zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba 

- Razvijati u djeteta motoriku, osobito koordinaciju pokreta u osnovnim oblicima kretanja 

(hodanje, trčanje, skakanje) 
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- Razvijati koordinaciju pokreta tijela, ruku i nogu (tjelovježba, šetana kola, hodanje u ritmu, 

skakanje u ritmu) 

- Razvijati usklađenost pokreta tijela u prostoru i vremenu (vježbe kružnog, zmijolikog, 

lančanog i pravocrtnog kretanja po zamišljenim stranicama geometrijskih likova i plesnih crta 

u hodajućim, poskočnim i trčećim koracima uz pratnju poticajne i temperamentne folklorne 

glazbe) 

- Razvijati u djeteta osjećaj za ritam (sviranjem na dječjim tradicijskim instrumentima, 

udarcima nogu o pod, pljeskanjem rukama po različitim dijelovima tijela, pucketanjem 

prstima, izvođenjem pokreta u određenim ritmičkim obrascima) 

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

(Klasa: 601-02/19-03/00234 Ur.broj:533-05-19-0004 dana:04.04.2019.god.) 
 

EKO RADIONICA-MALI ČUVARI PRIRODE 

-OPIS AKTIVNOSTI 

UVOD: Dugi niz godina djecu osvještavamo o važnosti očuvanja okoliša i cjelokupnog 

održivog razvoja kroz različite aktivnosti: razvrstavanje, recikliranje i ponovna 

uporaba otpada, uređivanje okoliša, zdravog življenja, zaštite prava djece i sl. 

 

CILJ RADIONICA je osvijestiti, proširiti i obogatiti znanja, iskustva i spoznaje djece o brizi za 

okoliš. 

 

ZADAĆE  koje želimo ostvariti su poticanje istraživačkog odnosa djeteta prema prirodi koja ga 

okružuje i njenom očuvanju. Poticanje odgovornog ponašanja prema energiji i otpadu 

te spoznaje o njegovoj iskoristivosti, usmjeravanje interesa prema važnosti čistog 

zraka, vode i tla te stvaranje navika zdravog življenja. 

Program Eko vrtića Dječjeg vrtića „Potočnica“ dobio je certifikat od strane Međunarodnog 

programa Eko-škola,Nacionalnog koordinatora u RH Udruge "Lijepa naša11.05.2018.god. 

 
GLAZBENA  RADIONICA 

PROJEKTNI CILJ:  

-kvalitetno provođenje vremena djece u produženom boravku, bavljenje glazbenim aktivnostima. 

Ovim projektom želimo potaknuti što veći broj djece na bavljenje glazbenim aktivnostima pružajući im 

tako kvalitetne uvjete za stjecanje spoznaja o različitim zvukovima koji nas okružuju, upoznavanje sa 

različitim glazbenim instrumentima, načinima stvaranja glazbe i ljepoti glazbe koja nas obogaćuje i 

povezuje bez obzira na to gdje živimo i kojim jezikom govorimo. Želimo potaknuti djecu na slušanje 

kvalitetne glazbe koja je primjerena njihovoj dobi i razumijevanju. 

 

AKTIVNOSTI,  

-njihovo provođenje i duljina trajanja bit će prilagođene psihofizičkim i intelektualnim sposobnostima 

djece. Voditelj igraonice prati razvoj djece, individualno pristupa svakom djetetu. Utvrđuje na kojoj se 

psiho-fizičkoj i intelektualnoj razini dijete nalazi te posebnim bilješkama prati njegov daljni razvoj. U 

skladu s tim usmjerava i potiče djetetov razvoj sposobnosti u svim područjima razvo 

 

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

(Klasa: 601-02/19-03/00149 Ur.broj:533-05-19-0004 dana:18.02.2013.god.) 
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VREDNOVANJE PROGRAMA 

Prikupljanje podataka za vrednovanje svih navedenih programa provode voditeljice  

igraonica tijekom cijelog razdoblja trajanja programa. Prikupljanje podataka vrši se 

vođenjem bilješki, fotografiranjem aktivnosti. 
 

Zaključci i smjernice za narednu godinu: 
 

Provođenjem programa svih navedenih radionica omogućujemo djeci kvalitetnije bavljenje 

aktivnostima, produbljujemo njihov interese za glazbu,sport,strani jezik,scensku umjetnost i 

kreativnost te razvijamo ekoološku svijest . Potičemo na međusobno druženje, stvaranje prijateljstva 

i zajedničkih interesa.  

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE  

 

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

01.lipnja  do 15. lipnja  2018. godine. Program Predškole započeo je  01.10.2018. god. 

 

     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. 

Ostavren u svakoj skupini font sati:250 

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

(Klasa: 601-02/12-03/00339   Ur.broj:533-21-13-0009  dana:18.02.2013.god.) 

 
Odgojne skupine 

 

Godište 

 

Broj djece 

 

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

Otrovanca) 

 

2012/13. 

 

   15 

 

2.Dinjevac(djeca iz Dinjevca i Grabrovnice) 

 

2012/13. 

 

     6 

 

4.Pitomača"A"(Stari Gradac,Starog.MarofKladare,Pitomača) 2012/13. 

 

  23 

 

5.Pitomača"B"(Pitomača) 

 

 

2012/13. 

 

   12 

 

UKUPNO    56 
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PROGRAM POVEĆANJA MJERA SIGURNOSTI DJECE I ODRASLIH U VRTIĆU  

Program Sigurnosnog i preventivnog plana Dječjeg vrtića "Potočnica "usvojen je pri 

MZOŠ. 

Djelatnici Ustanove dužni su se kontinuirano pridržavati  mjera koja su navedena u planu i 

programu.  

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:  

✓ Pridržavanje sigurnosnih preventivnih mjera  

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

uklonjena  

✓ Izradu pravila sigurnog ponašanja u svakoj skupini i okruženju  

✓ Pravovremeno otklanjanje opasnosti  

✓ 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.  

 

               Kontinuirana je i primjena Protokola postupanja u kriznim situacijama sa kojima su 

upoznate sve odgojiteljice Vrtića,i kojih se moraju pridržavati a to je:  

   

Protokol postupanja kod ozljede djeteta – prema evidenciji odgojiteljica skupine  

   

Protokol postupanja kad se dijete izgubi-pobjegne iz vrtića 

                                                                                                                                     -  

Protokol postupanja kod primopredaje djeteta – kontinuirano  

Odgojitelji su se pridržavali sigurnosnih mjera, pravovremeno identificirali potencijalno 

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

 

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 za dječju emisiju "Mali -veliki svijet"s 

aktualnim temama 

-14.09- mali vrtićari spremno su se odazvali i uključili se u akciju Zelena čistka – Jedan dan 

za okoliš, 

-roditeljski sastanci po odgojnim skupinama 

LISTOPAD 

- 14.10. Dječji vrtić “Potočnica” sudjelovao na svehrvatskoj smotri Dani kruha u Đurđevcu 

-24.10.Međunarodni Dan štednje-posjeta Zagrebačkoj banci-starija skupina 

-25.10.. JESENSKA SVEČANOST 

          -predstava dramske skupine odgojitelja "Djed i repa" 

        -nastup  starije odgojne skupine "Sovica" 

-22.10.-26.10.-organizirani su Dani kruha i Tjedan zdrave hrane 
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-27.10-boravak roditelja u  odgojnim skupina-tema vezana uz Dane kruha 

-30.10.-mama u mlađoj odgojnoj skupini-"pričam ti priču.." 

-31.10.-paljenje svijeće poginulim braniteljima 

STUDENI 

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

knjižnice 

-15.11.-gostovanje roditelja u mlađoj skupini-moje zanimanje 

 -20.11.-Početak rada na Eko projektima Vrtića 

-29.11.-EKO RADIONICA za roditelje jasličnih skupina(izrada prigodnih božićnih -30.11.-

dogovor i zadaci EKO PATROLA u vrtiću 

-30.11.-Tata u vrtiću-zanimanje glazbenik na klavijazurama-srednja odg.skupina I. 

PROSINAC 

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

najmlađe darovima. Srednja  skupina „Gljivice“pripremila je prigodan program  kao zahvalu 

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

čizmica." 

-04.12.. nastup djece srednje skupine"Gljivice" skupine u kino sali  -prigodan program  za 

djecu Općine  

-nastup flautistice u vrtiću-upoznavanje glazb.instrumenta-flaute 

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

-13.12- Policijska službenica za preventivu u cestovnom prometu Policijske uprave 

Virovitičko-podravske Anita Relić predstavila je edukativnu slikovnicu  “Neobična želja”koja 

je prigodna za ovo doba godine i djeci na zanimljiv način nastoji približiti kako se trebaju 

ponašati u prometu, odnosno kao putnici u automobilima, a to je koristiti dječju sjedalicu. 

16.12.-nastup starije  odg.skupineSovice"-Paljenje treće svijeće na adventskom vijencu  

-19.12.- Početnu konferenciju projekta „Igraonica sreće“-nastup starije odgojne skupine 

21.12.-godtovanje mame u mlađoj odg.skupini"Izrada nakita za bor " 

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

SIJEČANJ 

 -12.01-.suradnja sa Pitomim radiom-tjedno snimanje za dječju emisiju "Teen-time"s 

aktualnim      

           temama 

-15.01.-prdstavljanje Projekta "Igraonica sreće" na Pitomom radiu-ravnateljica,voditeljice 

radionice,koordnatorica projekta 

-25.01.-dolazak  svečenika kapelana u vrtić -blagoslovio djecu i prostore vrtića,druženje sa 

kapelanom 

-31. 01.-završna konferencija projekta Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

VELJAČA 

-26.02.-radinica sa roditeljima -straija odg.skupina"Izrada maska" 

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

--roditeljski sastanci po odgojnim skupinama 

OŽUJAK 

-05.03.-Maškare u vrtiću-prigodan program za sve skupine"Ples pod maskama" 

             -nastup starije odg.skupine sa prigodnim programom 

             -nastup dramske skupine odgojitelja.predstava "Maskenbalske šale" 

-07.03-u sklopu projekta"Zubi i zdravlje"posjeta starije skupine stomatologu 

 -21.03.-Predstava "Kraljević Čuperak"-dom za kulzuru "Drago Britvić" 

-22.03-   -Predavanje predstavnika Hrvatskih šuma-Šumarija Koprivnica- 

-28.03.   -uključivanje u natječaj KTC-a "Mislimo  zeleno"     
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- 25.03  -obilježavanje Dana voda-projekti,eksperimenti,aktivnosti         

-29.03.-radionica sa roditeljima i djecom Festival proljeća  

TRAVANJ 

-03.04.-"Čajanka u mlađoj odgojnoj skupini"-organizirala mama Nemčević 

-08.04.-uključivanje u globalnu akciju "Zelena čistka"-jedan dan za čisti okoliš 

-12.04.-projekt"Putujući ruksak"starija jaslična skupina.-cilj: poticanje roditelja na čitanje 

slikovnica djetetu 

-16.04.-radionica za roditelje jaslične odgojne skupine"Uskrsni vijenčić" 

-17.04.-interna proslava"Uskrs"nastup srednje i starije odg.dkupine 

         -nastup dramske skupine odgojitelja,predstava"Uskršnje jaje" 

-29.04.jednodnevni izlet starijih skupina u Krašograd 

-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 

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

predškole 

-17.05.- posjeta BIO FARMI grupe Spider dd 

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

-24.05.-posjeta SS"Stjepana Sulimanca"-starije skupine-suradnja sa prof.M.Kirin-priprema 

za vrtičku olimpijadu 

-30.05.-Sudjelovanje na 18.olimpiskom festivalu dječjih vrtića VPŽ u Virovitici 

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

LIPANJ 

-03.06.-završana svečanost za roditelje -mlađe odgojne skupine I. i mlađe odg.skupine II. 

-04.06.-završana svečanost za roditelje-srednja odg.skupina I. 

-06.06-.-završana svečanost za roditelje-srednja odg.skupina II. 

07.06.- .-završana svečanost za roditelje -proštaj predškolaca od vrtića   

-04.06.-Ministarstvo kulture-odobrilo u sklopu natječaja "Ruksak pun kulture"-gostovanje 

teatra Poco Loco sa predstavom "Trnoružica" 

-organizirana dramska radionica teatra Poco Loco   za odgojitelje i djecu starije odg.skupine 

-14.06.-predstava "Koje je godišnje doba najljepše"kazalište "Suncokret"-uz Dane općine-

organizator Centar za kulturu "Drago Britvić" 

 

Zaključci i smjernice za narednu godinu: 

Pedagoški rad i ove ped.godine nastojali smo obogatiti raznim sadržajima: -organiziramo; 

javne svečanosti („Jesenska svečanost",Sv.Nikola“"Maškare" „Završna”), interna 

događanja ( pokladni običaji, jesenska, dani kruha,dani zahvalnosti planeti zemlji, mjesec 

knjige, mala olimpijada, druženje sa majkama i bakama, uskršnji i božićni običaji. i 

sl.).Vrtić posjećuju liječnici, policajci, putujuća kazališta,umjetnici, roditelji naše djece koji 

djeci predstave razna zanimanja ili pomažu u realizaciji nekog događaja. Djeca idu u 

obilazak našeg mjesta i bliže okoline 

I ove ped.godine nastojali smo  mijenjati sadržaje i aktivnosti u okviru pedagoškog rada te 

proširivati suradnju sa raznim ustanovama i udrugama kako u našem mjestu tako i u bližoj 

i široj okolini. Timski rad odgojitelja iznimno cijenimo i njegujemo, što se odražava kroz 

svakodnevne aktivnosti, zajedničke projekte, predstave, izložbe i posjete. 
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 Poticanjem razvoja socijalne kompetencije doprinijet ćemo prevenciji neprimjerenih oblika 

ponašanja i doprinijeti zaštiti djece u situacijama koje bi ugrožavali njihovo zdravlje i 

sigurnost.U vrtiću su oformljene već dugi niz godina  glazbena,estetska i dramska skupina 

odgojitelja koje svakodnevno prateći kalenadar događanja i kurikulum Vrtića aktivno 

sudjeluju u svim manifestacijama i događanjima naših vrtićaraca. 

Izvješća voditeljica interesnih skupina nalaze se u prilogu ovog god. izvješća. 

Ljetna organizacija rada 
 

Rad u ljetnom periodu je zacrtan kao poseban Program rada u ljeti i sastavni je dio 

Godišnjeg plana i programa rada ustanove. 

Tijekom svibnja roditelji su detaljno upoznati s planom i rasporedom rada ljeti. 

Rad u ljetnom periodu karakterizira ekstremna fluktuacija djece. Boj prisutne djece je počeo 

opadati u lipnju, najviše zbog postupnog ispisa dje ce koja odlaze u školu.  Prisustvo djece je 

bilo: od oko 80 % krajem lipnja, 50-ak % u srpnju, do svega 20-ak % prisutne djece u 

kolovozu, s povećanjem broja prisutne djece krajem kolovoza. 

Broj odgojnih skupina smo primjereno prilagodili broju prisutne djece i uvjetima. 

 te nam to omogućava korištenje godišnjih odmora zaposlenika i adaptaciju objekta u kojem 

se ne odvija rad s djecom.  
 

I ove godine se rad preko ljeta (od 01.07.-30.08.2017.godine) organizirao u objektu „starog 

vrtića“ gdje sobe dnevnog boravka i terase odgovaraju postojećim standardima što je i 

omogućilo adekvatniju i puno bolju realizaciju rada preko ljeta 

 

VI. EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 
 

Bitne zadaće unapređivanja stručno-pedagoškog, psihološkog i metodičkog obrazovanja 

imale su za cilj poticanje stručnih djelatnika na stalnu procjenu i mijenjanje vlastite odgojne 

prakse, što smo doveli u vezu s bitnim zadaćama unapređivanja odgojno-obrazovnog rada za 

ovu pedagošku godinu.  

 

Cjelokupno individualno i grupno usavršavanje bilo je u funkciji jačanja stručne 

kompetencije i razvoja osobnosti odgajatelja . 

 

Sukladno planu i mogućnostima Dječjeg vrtića  realizirano je stručno usavršavanje djelatnika 

Dječjeg vrtića  na tri razine: 

a) individualno stručno usavršavanje 

b)stručno usavršavanje na razini Dječjeg vrtića -Odgojiteljska vijeća 

c)stručno usavršavanje izvan dječjeg vrtića 

 

REALIZACIJA PLANA STRUČNOG USAVRŠAVANJA  

 

a) individualno stručno usavršavanje 

Individualno stručno usavršavanje putem  projekta vrtića"Igraonica sreće"odnosilo se na 

usavršavanje voditeljica Eko radionice i Glazbene radionice. 
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b)stručno usavršavanje na razini Dječjeg vrtića -Odgojiteljska vijeća 

 

DATUM 

 

    TEME                          ODGOJITELJ 

 

  

  02.09.2018. 

 

 

Preventivni program"Pravilnik 

o zaštiti osobnih podataka"-

obrasci u ustanovi 

Ostala dokzumentacija 

/Osobnik djeteta-ažuriranje 

Energetska obnova zgrade 

vrtića- 

Uređenje i opremanje igrališta-

preventivni programi po 

skupinama 

 

M.Jakelić -PPT prezentacija 

 

  

 

 19.09.2018. 

 

Eko plan i program Vrtića 

 

T.Greguraš    - PPT 

prezentacija 

  

 

16.11.2018.. 

 

Projekt"Igraonica sreće" 

 

Marija Jakelić -PPT 

prezentacija 

  

01.02.2019. 

 

Eko program vrtića-projekt 

Kućni red i pravila vrtića-

predstavljen novi kućni red 

 

Marija Jakelić- PPT 

prezentacija 

18.04.2019. Izvješća sa stručnih skupova 

Mentalno zdravlje djece" u 

razvoju suvremenog 

kurikuluma vrtića" 

"Praćenje i dokumentiranje 

odg.obraz.rada u razvoju 

suvremenog kurikuluma 

 

T.Greguraš- PPT prezentacija 

 

K.Širec- PPT prezentacija 

 

 

EKO-PROGRAM: MALI ČUVARI PRIRODE 

 

Organizator: Udruga Biovrt 

Mjesto i vrijeme: Novo Selo Rok, Međimurska županija, 2. ožujka 2019. od 9,00 do 17,00 

sati 

Sudjelovale voditeljice:Kristina Bijuk i Marija Tkalčec 

 

GLAZBENA RADIONICA 

 

Organizator: ORPHEUS, Škola za otkrivanje glasa 

Mjesto i vrijeme: Zagreb, Horvatovac 92, 12.04.2019. od 18:00 do 21:00 i 13.04.2019. od 

9:00 do 16:00 sati 

Sudjelovale voditeljice:Božica Lovreković i Kristina Golić 
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c)stručno usavršavanje izvan dječjeg vrtića 

      –prema planu Agencije za odgoj i obrazovanje, Županijskih stručnih vijeća, Ministarstva    

         prosvjete i športa, te drugih vanjskih nositelja 

 

ODGOJITELJI 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ                                    STRUČNI SKUP 

 

Golić Kristina 

Greguraš Tereza 

Gregurek Vesna 

Lovreković Božica 

  Šantić Ana 

TkalčecMarija 

Tkalčec Kristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 3. 2019. 

 

DV Zvrk, Đakovo, 

 

 

 

                           AZOO 

Mentalno zdravlje djece i profesionalaca 

Predavači: Darija Salopek Žiha, prof. i 

Luja Zamečnik, prof. 

 

 

Begović Ivana 

  Golubić Nikolina 

Kristina Bijuk 

Kristina Saić 

Maras Ivana 

Sučić Tena 

Širec Ksenija 

Veličan Andreja 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4. 2019. 

 

DV Zeko, Ulica 

bana Josipa 

Jelačića 31, Slatina 

 

 

 

 

                                    AZOO 

Praćenje i dokumentiranje odgojno-

obrazovnog rada u razvoju suvremenog 

kurikuluma dječjeg vrtića 

Predavači: Svjetlana Takač, prof., Marina 

Lazar, stručni suradnik savjetnik, Bruneta 

Kovač, odgojitelj savjetnik i Slavica Jović, 

odgojitelj mentor te Luja Zamečnik, prof. 

 

 

Bijuk Kristina  

Golubić Nikolina  

Greguraš Tereza  

Lovreković Božica 

Maras Ivana  

Saić Kristina  

Veličan Andreja 

 

 

 

 

 

 

27. 6. 2019.  

 

DV Maslačak, Trg 

dr. Franje 

Tuđmana 2, Belišće 

 

 

 

                                AZOO 

Dijete u igri, plesu i pokretu 

Predavači: Ana Popović, dipl. musicol., 

Andrijana Hrvojević i Katica Rališ, 

odgojitelji mentori  i Luja Zamečnik, prof. 

 

 

Begović Ivana 

Golić Kristina 

Gregurek Vesna 

Sučić Tena 

Širec Ksenija 

Tkalčec Kristina 

Tkalčec Marija 

  

27. 8. 2019. 

 

DV Nova Gradiška, 

Alojzija Stepinca 6, 

Nova Gradiška 

 

                                 AZOO 

Oblikovanje i provedba kurikuluma 

dječjeg vrtića 

Predavači: Višnja Vekić Kljaić, prof., Zeko 

Jasenka, odgojitelj mentor, Iva Brandeis i 

Luja Zamečnik, prof. 
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Zaključci i smjernice za narednu godinu: 

 

             Prema mišljenju samih odgojiteljica  usavršavanjem se i ove radne godine 

poboljšalo stručno djelovanje i to naročito na području  komunikacije i interakcije u 

odgojnim skupinama, pripreme djece za polazak u školu, u prepoznavanju i zadovoljavanju 

dječjih potreba i interesa, u planiranju razvojnih zadaća, u oblikovanju materijalne sredine, 

u valorizaciji rada, te u području suradnje s roditeljima. 

  

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

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

i koristile  u neposrednom radu s djecom.  

  Analizom individualnih planova obrazovanja 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.. 
 

VII. SURADNJA  S DRUŠTVENIM  ČIMBENICIMA 
 

Bitna zadaća Godišnjeg plana i programa Vrtića  bila je: 

 

Kulturna i javna djelatnost vrtića  usmjerena  na obogaćenje života djeteta u vrtiću, 

otvaranje vrtića roditeljima i neposrednoj društvenoj sredini, prezentaciju iskustava i 

postignuća odgojne prakse . 

  
Kako bi ostvarili planirano, uz mnogo truda  unutar naše ustanove, neophodna je i 

prijeko potrebna suradnja s vanjskim tvrtkama i ustanovama. 
Postoji trajna suradnja s roditeljima i lokalnom upravom koja se sama po sebi 

podrazumijeva no i nju je potrebno njegovati i osmišljavati u svrhu ostvarenja postojećih 
zadaća. 

Ove godine ostvarena je vrlo bogata i raznovrsna suradnja s društvenim 
čimbenicima koja je utjecala na uspješno ostvarenje zadaća Godišnjeg plana: 

 

Osnovna škola 

✓ posjeta izložbama 

✓ susreti s učenicima i učiteljicama 

✓ -suradnja s ravnateljem , pedagogom i psihologom 

 

Turistička zajednica Općine 

✓ Sudjelovanje na svim manifestacijama djece predškolskog odgoja u organizaciji 

vrtića, i Turističke zajednicei Centra za kulturu "Drago Brtitvić". 

 

Knjižnica i čitaonica  

✓ -posjete knjižnici 

✓ -zajedničke izložbe 

✓ -zajedničke aktivnosti u Mjesecu knjige 

 

Dom zdravlja 

✓ posjete stomatologu 
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✓ -posjete liječniku 

 

Policijska postaja Pitomača 

✓ -suradnja u realizaciji prometnog odgoja 

✓ -predavanje kontakt policajaca 

 

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 

 

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 

 

Glazbena škola „Jan Vlašimsky“Pitomača 

✓ organiziranje glazbene igraonice   

✓ zajednički nastup prilikom manifestacija organiziranih od strane Turističke zajednice 

Pitomača 

 

Športska zajednica Virovitičko podravske županije 

✓ sudjelovanje na olimpijadi DV 

 

Turistička zajednica grada Virovitice 

✓ sudjelovanje u natječajima  za likovni rad djece vrtića 

 

Pčelarska udruga“Bagrem“Pitomača 

✓ projekt"Zdravlje" 

 

Zagrebačka banka, podružnica Pitomača 



34 

 

 

 

 

 

 

✓ -obilježavanje Dana štednje 

✓ -upoznavanje sa štednjom-što je to? 

 

Prometna policija VPŽ 

✓ -predavanja za djecu i roditelje 

 

 

Zahvaljujući dobroj suradnji sa svim ustanovama, ali posebno dobroj suradnji s 

roditeljima, lokalnom upravom, te članovima Upravnog vijeća u kojoj smo i mi svojom 

ulogom vedrine i susretljivosti pridonijeli rezultatima i želji za napredovanjem, možemo 

rezimirati rad u ovoj godini i ocijeniti ga izuzetno uspješnim. 

 

 

ZAKLJUČAK: 

 

Jedan od temeljnih ciljeva tijekom ove i narednih pedagoških godina bio je i ostat će 

sustavno podizanje kvalitete ove ustanove kroz informiranje i edukaciju roditelja, stručno 

usavršavanje odgojitelja te organizaciju vrtića po mjeri djeteta. 

 

Praćenje napredovanja djece,poštivanje prava roditelja, inkluzija djece nacionalnih 

manjina i djece s posebnim potrebama, te stručno usavršavanje zaposlenih  neizostavan su 

dio unapređenja vrtića kroz cijelu godinu.  

 

Pravna uređenost  te jednaka  i jasna pravila za sve zaposlene standardi su dobre ustanove 

koji iziskuju stalno vrednovanje i ispitivanje kako bi kriteriji koje smo si postavili bili barem 

kontinuitet s redovitom težnjom ka rastu. 

 

 

VIII .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  

2018./2019.. za Dječji vrtić „Potočnica“ 

 

izradila Godišnje izvješće o radu dječjeg vrtića"Potočnica" 

  

 godišnje izvješće o radu od 01.01.2018 do 31.12.2018. 

 

sudjelovala u izradi projekata na nivou vrtića 

 

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

  

 formirala skupine uz dogovor sa odgojiteljima 
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 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 evidenciju prisutnosti djelatnika na poslu i realizaciju sati rada 

 

Odgojno- obrazovni rad 

 

 pripremala i vodila sjednice Odgajateljskog vijeća 

  

 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  
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voditeljica projekta "Igraonica sreće" 

 

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  

 

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  

 

 surađivala sa  lokalnom zajednicom 

  

 vršila tekuću prepisku  

 

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

 

 promicala i afirmirala rad vrtića 

  

 zastupala ustanovu  

 

ispisivala uplatnice roditeljima 

  

ažuriranje plaćanja vrtića 

  

sudjelovanje na zajedničkim roditeljskim sastancima 

  

  

Stručno usavršavanje 

 

-vodila i organizirala stručno usavršavanje u ustanovi i van ustanove 



37 

 

 

 

 

 

IX.IZVJEŠĆA VODITELJICA  INTERESNIH SKUPINA ODGOJITELJA 

 

1.DRAMSKA SKUPINAODGOJITELJA 

godišnje izvješće 2018./2019. 

Dramska skupina odgojitelja broji sedam članova, to su Vesna Gregurek, Kristina Golić, 

Kristina Saić, Ivana Maras, Kristina Tkalčec, Tereza Greguraš te Tena Sučić. 

S početkom pedagoške godine, 25.10.2018. godine priredili smo Jesensku svečanost za svu 

vrtićku djecu. Pet odgojitelja i dvoje djece skupine „Gljivice“ predstavili su igrokaz „Djed i 

repa“. Glumile su V.G. kao djed, K.S.- baka, T.G. -unuka, I.M. -pas Žućo, K.G.- maca, 

djevojčice T.S. -miš, L.H.- repa, a T.S. kao voditeljica Dramske pripovjedač. U suradnji s 

Estetskom skupinom uredili smo pozornicu kao veliko polje.  

Dolaskom zime stigao nam je i Sveti Nikola kojeg je K.S. kao jedna od članova Dramske 

vjerno dočarala. Djeci je ispričala priču kako je stigao do nas te im podijelila darove.  

U vremenu Karnevala ponovno smo okupili svu vrtićku djecu u dvorani našeg vrtića i 

predstavili „Maskenbalske šale“. Uloge su imale T.S.- lav, I.M. -klaun, K.S. -snjegović, T.G. -

sova, K.G. -zec i V.G. kao dječak. Većina odgojitelja je maske i kostime sama napravila, a 

pozornicu smo uredili uz pomoć Estetske skupine. 

17.04.2019. Povodom Uskrsa priredili smo Uskršnji igrokaz „Uskršnje jaje“ za vrtićku i 

jednu jasličnu skupinu. Kao dvije koke tu su bile K.S. i K.G., T.S kao Uskršnji zeko, T.G.- jaje, 

dok je K.T. utjelovila sunce, nebo i drvo. Kostime za predstavu smo same izradile, a kod 

uređenja pozornice tu je bila Estetska skupina odgojitelja. 

U mjesecu lipnju za potrebe Završnih svečanosti zajedno su surađivale Estetska i Dramska 

skupina  te vrtićka skupina Gljivice. Zajedno su izradile i uredile kulisu za priredbe.  

Isto tako kroz godinu smo imali i gostujuće predstave: 

21.03.2019. u Domu kulture gledali smo predstavu „Kraljević Čuperko“. 

04.06.2019. u naš vrtić stigao je Ruksak pun kulture sa predstavom „Trnoružica“ koja nam je 

na novi način dočarana i ispričana. Nakon predstave imali smo radionice (odgojitelji i djeca 

starije odgojne skupine) koje su vodili glumci. 

14.06.2019. imali smo lutkarsku predstavu kazališta Suncokret pod nazivom „Koje je godišnje 

doba najljepše“.  

 

Voditeljica: Tena Sučić 

 

2.GLAZBENA SKUPINA ODGOJITELJA 

Glazbenu skupinu sačinjava stalna postava odgojiteljia: 

1.       Božica Lovreković 
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2.       Kristina Golić 

3.       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. 

-25.10.2018. godine- jesenska svečanost. 

Glazbena skupina, zajedno sa skupinom Sovice i dramskom skupinom 

odgajatelja, pripremila je glazbeni dio 

.-5.12.2018.Priredba povodom svetog Nikole održana je u Centru za kulturu "DragoBritvić". 

-6.12.2018.Priredba organizirana u vrtiću povodom svetog Nikole. 

-28.12.2018.Zajedno s Gljivicama nastupali smo na humanitarnom koncertu za SOS selo 

Hrvatske 

-3.3.2019.Maškare: nastup Gljivica uz glazbenu pratnju u Centru za kulturu "Drago 

Britvić". 

-5.3.2019.Maškare u Dječjem vrtiću. 

-17.4.2019.Glazbena skupina sudjeluje na Uskrsnoj priredbi u Dječjem vrtiću. 

-3.6., 5.6. i 6.6. 2019.Glazbena skupina sudjeluje u završnim priredbama skupina: Leptirići, 

Bubamare, Zvjezdice i Gljivice. 

Tokom pedagoške godine 2018./2019., članice glazbene skupine surađivale su,po potrebi, sa 

skupinama u Vrtiću, svirajući im planirane glazbene izvedbe. 

Voditeljica  glazbene skupine: Božica Lovreković, odgojitelj                                                                                                     

3.IZVJEŠĆE ESTETSKE SKUPINE 2018./2019. 

 

Program estetskog uređenja vrtića usmjeren je na zadovoljavanje potreba djece i podizanje 

kvalitete življenjadjece i odraslih u kontekstu dječjeg vrtića i šire. 

Članice estetske skupine u pedagoškoj godini 2018./2019.su: 

KSENIJA ŠIREC 

IVANA BEGOVIĆ 

MARIJA TKALČEC 

TENA SUČIĆ 

ANA ŠANTIĆ 

KRISTINA TKALČEC 

Estetska skupina u suradnji s ostalim interesnim 

skupinama(dramska,lutkarska,glazbena)sudjelovala je u slijedećim događajima u ovoj 

pedagoškoj godini: 

JESEN/JESENSKA SVEČANOST 

-uređivanje prostora vrtića prirodninama:bundevama,lišćem,plodinama 

-uređivanje glavnog ulaza(replika starinskih drvenih tački pune jenskih plodina) 

-dekoriranje panoa u blagavaonici prigodnim jesenskim motivima(dječak i djevojčica ,od 

pedagoski neoblikovanog materijala,s kišobranima u ruci i kapljice kiše koje padaju po 

njima....) 

-uređivanje prozora visilicama(lišče od hamer papira prošiveno koncem) 

-uređivanje scene u prostoru dvorane DV ,povodom jesenske svečanosti(bale slame,jesenske 

plodine,trakor i prikolica puni slame i bundeva) 

SV.NIKOLA/BOŽIĆ 

-uređenje prostora hodnika prigodnim nikolinjskim i božićnim ukrasima 
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-dekoriranje panoa u blagavaoni povodom nadolazećih blagdana,Sv.Nikola,Božić,Sv.Tri 

kralja...uređivanje izložbenog ormarića u glavnom hodniku božićnim ukrasima od 

ped.neoblikovanog materijala 

-aranžiranje scene u prostoru kino sale za javni nastup,srednje odgojne skupine "Gljivice" 

povodom sv.Nikole 

-kićenje božićnog drvca brezinim oblutcima te mašnama pepito uzorka... 

-izrađivanje snjegovića od 3metra za potrebe uređivanja centra Pitomače(u suradnji sa 

majstorima koji su radili energetsku obnovu našeg vtića)od stiropora 

ZIMA 

-uređivanje panoa u blagavaonici prigodnim zimskim motivima 

-uređivanje prozora dječjeg vrtica snježnim grudama te snjegovićima 

-ormarić u hodniku uređen češerima,snijegom,sovama od češera 

MAŠKARE/VALENTINOVO 

-urediti pano prigodnim ukrasima u tehnici kolažiranja 

-uređivanje sportske dvorane ,5.2.2019.povodom nastupa dramske skupine odgojitelja pod 

nazivom"Maskenbalske šale" 

PROLJEĆE 

-uređivanje prostora hodnika prigodnim proljetnim ukrasima  

-uređivanje ormarića u gl.hodniku proljetnim ukrasima 

-dekoracija panoa u prostoru blagavaone 

-uređivanje prozora dječjeg vrtica leptirima od kolaž papir 

 USKRS  

-17.4.2019.nastup dramske skupina odgojitelja sa predstavom pod nazivom "Uskršnje jaje" te 

dekoriranje prostora sportske dvorane potrebne za tu prigodu 

-radionica estetske skupine(izrada uskrsnih dekoracija za potrbe uređivanja dječjeg vrtića)te 

uređivanje tim materijalima pristor vrtića 

-uređivanje gl.ulaza 

-uređivanje panoa prigodnim uskrsnim dekoracijama  

ZAVRŠNE SVEĆANOSTI 

-dekoriranje prostora sportske dvorane za potrebe završnih svećanosti 

LJETO 

-uređivanje panoa u prostoru blagavaone morskim motivima(morsko 

dno,školjke,ribice,mreža,valovi...) 

-uređivanje ulaza te prostora dječjeg vrtica prigodnim morskim motivima 

Zahvaljujem se svim članicama estetske skupine odgojitelja kao i članicama ostalih 

interesnihn skupina na trudu i zalaganju u svim navedenim aktivnostima s ciljem stvaranja 

ugode boravka i dobrodošlice u našem dječjem vrtiću. 

 

  Voditeljica estetske skupine  Kristina Tkalčec   
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Godišnje izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića"Potočnica" za 

pedagošku 2018./ 2019. godinu   razmatran je i prihvaćen na 15. sjednici Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića « Potočnica», održanoj dana _29_.07.2019.god.________________ 

 
 

 

 

KLASA:601-02/19-02/11 

URBROJ:2189/16-19-01 

 

Pitomača,29.srpnja 2019. 

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća                                                            Ravnatelj- odgojitelj 

 

                                                                                                           ______________________                                                                 

______________________                                                    

        Branka Filipović                                                                   Marija Jakelić 

 

 

 

 

 

 


