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UVOD
Na temeljima ranije postavljene misije i vizije vrtića, pedagošku godinu 2016./2017.
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.
Nastojali smo u našu društvenu sredinu prenositi načela humanističkog pristupa ranom i
predškolskom odgoju i njegovati ideju humanosti među odraslima i djecom.
Otvorenošću vrtića nastojali smo nove spoznaje implementirati u naš rad ali i prenositi
suradnicima i kolegicama s kojima smo sklapali i njegovali kontakte.

I . USTROJSTVO I ORGANIZACIJA RADA DJEČJEG VRTIĆA «POTOČNICA»
Dječji vrtić“Potočnica“ obavlja djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, a osnivač i vlasnik
Dječjeg vrtića je općina Pitomača. Sjedište vrtića je u Pitomači, Trg kralja Tomislava 12/1.

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.
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.
1.1. VRSTE PROGRAMA
1.Redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane
djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te
njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu
školu.
a) cjelodnevni 10-satni boravak
-za djecu jasličke dobi od 1 do 3 godine života
-za djecu vrtičke dobi od 3 do 7 godine života
2.Program predškole - minimalni program predškolskog odgoja za djecu koja
nisu obuhvaćena redovnim polaskom Vrtića, u trajanju od 250
sati. Rad se odvija neprekidno od mjeseca rujna do svibnja iduće
godine, dva puta tjedno po tri sata u svakoj skupini.
3. Kraći programi -kraći programi, odnosno igraonice, koje provodimo su:
 Kraći program engleske igraonice
 Kraći program športske igraonice
 Kraći program folklorne igraonice
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Navedeni programi ponuđeni su , putem anketnih listića roditeljima na prvom masovnom
roditeljskom sastanku, a početak njihovog rada vezan je uz mjesec listopad.

Voditeljice su odgojitelji vrtića ali i vanjski suradnici,a provode se u popodnevnim satima.
Svi programi koje provodimo verificirani su od strane MZOŠ-a.

1.2.KRAĆI PROGRAMI:
Od kraćih programa roditeljima i djeci tijekom mjeseca rujna i listopada ponudili smo:

KRAĆI PROGRAM GLAZBENE IGRAONICE
KRAĆI PROGRAM ENGLESKE IGRAONICE
KRAĆI PROGRAM ŠPORTSKO FOLKLORNE IGRAONICE
KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE
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.
Broj upisane djece varira kao i uzrast. 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. Traju tijekom pedagoške godine dva puta tjedno po jedan školski sat.
Od ponuđenih kraćih programa najveći broj roditelja djece izabrao je englesku igraonicu.
Upisano je ukupno 51 djece,raspoređenih u četiri skupine..
Trajanje : od 01.10.2016 do 01.06.2017
Engleska igraonica održava se dva puta tjedno,30 min.u u svakoj skupini.
Cijena Engleske igraonice je 120,oo kn mjesečno , financiraju je roditelji polaznika igraonice.
I ove godine program je provodila Škola stranih jezika "Up"Đurđevac,sa kojom je sklopljen Ugovor o
privremenom korištenju prostora.
Zainteresiranost za ostale ponuđene kraće programe bila je mala ,te se sukladno tome programi se
nisu provodili.

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE
Program Predškole
Rok za podnošenje prijava za upis djece u Kraći program Predškole bio je u periodu od 15.lipnja
do 10. rujna 2016 .
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Ukupan broj djece upisane u Program Predškole: 55
Odgojne skupine

Godište

Broj djece

1.Otrovanec

2010/11.

6

2.Stari Gradac

2010/11.

8

4.Pitomača "A"

2010/11.
.
2010/11.

20

5.Pitomača"B"
UKUPNO

21
55

U odgojnim skupinama predškole,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 u čenja socijalnih vještina u
potpunosti su postignuti.
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, psihomotoričkim i emocionalnim karakteristikama šestogodišnjaka.
Program Predškole započeo je 03.10.2016 god. i trajao je do 31.05.2017.god..
Program je provodio odgojitelj predškolske djece.

Program se odvijao u prostorima vrtića i u prostorima Osnovnih škola Otrovanec i Stari
Gradac
Odgojno - obrazovni rad
Osnovna zadaća programa predškole je bila razvijanje i unaprijeđivanje
tjelesnih,emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje
komunikacijskih vještina.
Kompetencije koje su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu stjecala
i/ili unaprjeđivala odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, matematičke
kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije,
učiti kako učiti,socijalne i građanske kompetencije, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke
kompetencije primjerene dobi.
Navedeno se realiziralo kroz tri područja kompetencijskih dimenzija:
1. temeljna znanja
2. vještine i sposobnosti
3. vrijednosti i stavovi
Tri područja unutar kojih su djeca stjecala kompetencije su:
a) Ja – slika o sebi:
 Svakodnevno poticanje samostalnosti djece (aktivno sudjelovanje djeteta u
aktivnosti svlačenja, oblačenja, obuvanja, njegovanja i usvajanja kulturnohigijenskih
navika, pozitivnog odnosa prema osobnim i tuđim stvarima,
 kulture uzimanja obroka, usvajanja radnih navika kroz pospremanje poticaja
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nakon aktivnosti na dogovoreno mjesto)
 poticanje i usavršavanje prirodnih oblika kretanja elementarnim igrama i
drugim oblicima tjelesnih aktivnosti u sportskoj dvorani vrtića, te na vanjskom zraku
u parkiću dječjeg vrtića
 stvaranje uvjeta za razvoj samopouzdanja kroz omogućavanje slobode
iskustvenog učenja i davanje mogućnosti da dijete samostalno isprobava
 svoje mogućnosti i na taj način upoznaje samoga sebe
 poticanje razvoja grafomotorike (pravilan hvat olovke, orijentacija na papiru,
 percepcija, koncentracija pažnje sukladno razvojnim sposobnostima i
individualnim razlikama djece i njihovim interesima) kroz vježbe u
crtančicama, ples olovke na papiru i prema individualnim mogućnostima i
interesu djece, radni zadaci u radnim listovima
 uvažavanjem individualnih stilova i strategija učenja djece, stvarali smo
uvjete za osobne, autentične doživljaje i iskustva o sebi, drugima i svijetu
kroz različite metode, pristupe i iskustveno učenje
b) Ja i drugi (obitelj, druga djeca, uža društvena zajednica, vrtić i lokalna
zajednica)
 Suradnja s roditeljima je najviše pridonijela razvoju kompetencija djece unutar
ovog područja, kroz pisane tjedne domaće zadaće za roditelje i djecu.
 upoznavanje djece s osnovnim podacima o sebi i obitelji, imenima roditelja,
rodbinskim odnosima, mjestom stanovanja i ostalim podacima važnim za
dijete kroz domaću zadaću OPĆI POJMOVI O SEBI I DRUGO
Održana su dva roditeljska sastanka, vođeni su individualni razgovori, roditelji su o svemu
bili informirani putem razgovora i obavijesti u kutićima za roditelj 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.
Državni pedagoški standard po pitanju izvršenja zadane satnice od 250 sati u potpunosti
ispoštovan

Logopedski program
Sa 10.11.2016. sklopljen je ugovor sa logopedskim zavodom Sonje Maletić iz Bjelovara.U vrtiću su
organizirani tretmani za djecu sa govornim teškoćama vrtičke i školske dobi sa područja naše
Općine.
Broj djece koja polaze tretman jezično-govornih poremećaja:14

U periodu od 01.lipnja do 15.lipnja 2017. godine raspisan je oglas za upis nove djece u dječji vrtić.
U upisnom roku od 01.lipnja do 15.lipnja 2017. godine ukupno je zaprimljeno 31 zahtjeva za upis u
dječji vrtić. Sva su djeca primljena i raspoređena sukladno Državnom pedagoškom standardu u
odgojne skupine.
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1.3.RADNO VRIJEME VRTIĆA
PRIMARNI PROGRAM- dežurstvo

od

5,30 - 6,30 sati

- redoviti rad
-prijepodnevna smjena od
- popodnevna smjena od
-dežurstvo

od

6,30 - 12,30 sati
10,30 - 16,00 sati

16,00 - 16,30 sati

Vrtić svojim radnim vremenom uvijek prati potrebe roditelja. Budu li uočene potrebe za
drugačijim ili dužim radnim vremenom mi ćemo se svakako tome i prilagoditi.

Organizacijska shema odgojnih skupina prema programima
u pedagoškoj 2016. / 2017. godini
Na tabeli koja slijedi prikazane su odgojne skupine, popunjenost,vrste boravka, broj i stručna sprema
odgojitelja i pripravnika do 31.05.2017.god..

Odgojna
skupina
1. mlađa jaslička
odg.skupina
2. starija jaslička
odg.skupina
3.I mlađa odg. skupina

Popunjenos
t
15 djece

4.II mlađa

23 djece

odg.skupina

21 dijete
21 dijete

5. srednja odg.skupina

26 djece

6. starija odg. skupina

24 djece

7.starija odg.skupina

27 djece

7 odgojnih skupina

157 djece

vrsta
boravka
cjelodnevni
boravak
cjelodnevni
boravak
cjelodnevni
boravak
cjelodnevni
boravak
cjelodnevni
boravak
cjelodnevni
boravak
cjelodnevni
boravak

Broj odgojitelja
i pripravnika
2 odg.

Stručna
sprema
VŠS

2 odg.

VŠS

2 odg.

VŠS

2 odg.

VŠS

2 odg.

VŠS

2 odg.

VŠS

2 odg.

VŠS

14 odgojitelja

Tijekom pedagoške godine bilo je fluktuacija u upisima i ispisima djece . Zahtjeve za smještaj djece

primali smo tijekom cijele pedagoške godine i rješavali prema upražnjenim mjestima po
odgojnim skupinama.
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...
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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. 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.
Ukupan broj djece koji je obuhvaćen našim programom je:

PRIMARNI PROGRAM
PROGRAM PREDŠKOLE

157 djece
55 djece

UKUPNO

212 djece

Rad u našoj ustanovi odvija se tijekom cijele godine. U ljetnim mjesecima broj djece smanjuje se
od početnih sedam skupina na dan 15.06.2017.g. te uz postepeno smanjenje broja djece kraj
ljetnih praznika završavamo sa tri skupine, 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.-28.08.2017.godine) organizirao u objektu „novog
vrtića“ gdje sobe dnevnog boravka i terase odgovaraju postojećim standardima što je i
omogućilo adekvatniju i puno bolju realizaciju rada preko ljeta.

Odgojno obrazovni djelatnici:

Poslovi i radni zadaci

Broj zaposlenih

Stručna sprema

Odgojitelji

13

VŠS

Voditelj Predškole

1

VŠS

Ravnatelj-odgojitelj

1

VŠS

UKUPNO

15

VŠS
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Odgojna
skupina

Stručna
sprema

Odgojitelji
Tena Sučić
Kristina Saić
Kristina Bijuk
Vesna Gregurek
Marija Jakelić
Božica Lovreković
Ivana Begović
Kristina Tkalčec
Kristina Ćurić
Kristina Golić
Ivana Maras
Ksenija Širec
Tereza Greguraš
Marija Tkalčec

1. mlađa jaslička odg.skupina
2. starija jaslič odg.skupina

3.mlađa odg. skupina I.
4. mlađa odg.skupina II.
5. srednja odg.skupina I.
6. srednja odg. skupina II.
7. starija odg.skupina

VŠS
. VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS

U starijoj odgojnoj skupini došlo je do promjene jednog odgojitelja Vesne Horak (zbog odlaska u
mirovinu 01.09.2016.god.) na njeno mjesto u stalni radni odnos primljena je odgojiteljica predškolske
djece sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom Ksenija Širec.

U srednjoj odgojnoj skupini došlo je do promjene jednog odgojitelja(odg.Nikoline Golubić ,
korištenje bolovanja zbog komplikacija u trudnoći), na njeno radno mjesto primljena je
odgojiteljica predškolske djece sa položenim stručnim ispitom (Marija Tkalčec).
Za provedbu programa Predškole raspisan je natječaj za djelatnikom(odgojitelj predšk.djece sa
položenim stručnima ispitom)u periodu od 03.10.2016.god. do 31.05.2017.god.
Za program Predškole u radni odnos na određeno (od 01.10.2016.-31.05.2017.god)primljena je
odgojiteljica Andreja Veličan.
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.

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
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Tehničko osoblje

kuharice

Stručna sprema

Josipa Jakupec

SSS

Božica Plesec

.
NSS

Kuharice pripravnice
Mihaela Pitomačan

SSS (do 31.03.2017)

Jasmina Mustovljanec

SSS (od 02.04.2017)

spremačice
Katica Šelimber

NSS

Ivanka Rešetar

NSS

Sanja Šokec

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).
1.4. OPERATIVNI PLANOVI I PROGRAMI RADA
1. ODGOJITELJSKO VIJEĆE
Odgojiteljsko vijeće je stručni organ Ustanove. Ovo vijeće donijelo je svoj plan i program rada koji
je utvrdio dinamiku sastajanja, teme o kojima se raspravljalo i koje su se će se proučavale.
Odgojiteljska vijeća priprema i vodi ravnatelj.
Održano pet sjednica; (27.08.2016,28.09.2016,17.11.2016.,09.02.2017.,12.04.2017.)
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)
 Izvješća sa seminara, savjetovanja, te aktiva – ravnatelja i
odgajatelja temeljem Kataloga stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje
 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
 Obilježavanje svečanosti i blagdana po dostavi materijala iz Ureda državne
uprave u VPŽ i temeljem dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
 Prezentiranje projekta individualnog usavršavanja
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 Organizacija i realizacija oproštajne priredbe s predškolcima te izleta za predškolce
 Raspored rada u ljetnim mjesecima i organizacija godišnjih odmora za 2017. 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
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.
2.RAD UPRAVNOG VIJEĆA
Upravno vijeće je kao i svih proteklih godina redovito dobivalo detaljna izvješća o radu,
financijskoj situaciji, radu u proteklom periodu, odnosno između dvije sjednice, radovima u vrtiću,
promjenama, donacijama, uređenju prostora, nabavi i svemu ostalom bitnom za unaprjeđenje
kvalitete rada ustanove.

Na sjednicama Upravnog vijeća rješavala se tekuća problematika u našoj ustanovi, kao i
mogućnosti poboljšanja uvjeta rada za djecu i djelatnike, kao i zapošljavanje novih
djelatnika.
Članovi Upravnog vijeća su:
1.Željka Begović –predsjednica Upravnog vijeća
2.Nada Šegregur
3.Vedrana Šantić
-imenovani od strane Osnivača iz reda javnih djelatnika
4.Vladka Živko –predstavnik roditelja korisnika usluga
5.Vesna Gregurek-predstavnik Odgojiteljskog vijeća
Članovi Upravnog vijeća uvelike pomažu u radu i poboljšanju uvjeta rada u vrtiću

3.PLAN I PROGRAM RAVNATELJA ODGOJITELJA

I u ovom razdoblju zadaće ravnatelja bile su slijedeće: poslovi oko planiranja i
programiranja, rad u struĉnim organima, rad na struĉnom usavršavanju djelatnika, poslovi
na uvođenju pripravnika, neposredan rad s djecom, rad s roditeljima, rad na odžavanju i
opremanju vrtića, suradnja s osnivačima, odgojno – obrazovnim, kulturnim i inim
ustanovama i organizacijama, rad na osiguranju materijalnih i financijskih sredstava.
(Izvješće ravnatelja odgojitelja nalazi se u prilogu )
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4.INTERESNE SKUPINE ODGOJITELJA

Predviđeni zadatci tijekom godine su ostvareni kroz sudjelovanje odgojitelja u radu Interesnog
tima za unapređenje rada na odabranom području, sudjelovanje u radu timskog planiranja,
sudjelovanje u radu Odgojiteljskog vijeća te sudjelovanje na stručnim skupovima

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.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 )

II . MATERIJALNI UVJETI RADA

Osnovna zadaća Godišnjeg plana i programa bila je poboljšanje postojeće razine materijalne
opremljenosti sa ciljem stvaranja što boljih uvjeta za zadovoljavanje potreba djece i
zaposlenika u Vrtiću.
Nabava osnovnih sredstava, sitnog inventara, didaktičkog i potrošnog materijala za potrebe
djelatnosti odvijala se tijekom godine u skladu sa financijskim mogućnostima Dječjeg vrtića .
Sredstva za rad su redovito održavana, kako za potrebe neposrednog rada s djecom tako i za
potrebe pratećih djelatnosti .
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,za četvrto dijete i svako sljedeće dijete vrtić je besplatan.. 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).
Program Predškole u državnom proračunu Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta prati svu djecu
s 20,00 kuna po djetetu
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.
.
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.
Obogatili smo sve odgojne skupine novim slikovnicama, ali i oformili malu biblioteku kojom se po
potrebi, koriste svi odgojitelji u svim skupinama.
Ostvarene su i druge investicije vezane uz materijalne uvjete rada:
 redovito smo poboljšavali uvjete za boravak i sigurnost djece na vanjskim prostorima Vrtića:
popravljali oštećenja na ogradama i vratima igrališta, na jasličnom dijelu igrališta
podignuta je nova dvorišna ograda
 kupljeni sui novi CD player-i za sve skupine ,TV i DVD player za potrebe rada sa djecom u
vrtiću i Predškoli
 zamjenjene su neispravne utičnice i sanitarije u novom dijelu vrtića
 nova ograda podignuta je i na ostalom dijelu vrtićkog igrališta
 izvršeni su potrebni elektroinstalacijski radovi u kuhinji i hodnicima
 nabavljena je radna obuća i odjeća za sve zaposlenike
 sanirano dvorište (obnovljen pijesak , uređeno drveće i cvijeće)


nadopunjena je stručna literatura za odgojne djelatnike

 uređen je jaslični dio igrališta te opremljen novim spravama
 kompletno su okrečene sve prostorije u novom i starom dijelu vrtića
 ugrađena je zaštita na kutove zidova (pvc zaštitni kutnici)
 izvršeni su radovi na sanaciji dvorišta pri ulazu u stari dio vrtića
 nabavljeni su novi ormari za didaktiku u svim odgojnim skupinama
 zamijenjeni tepisi u svim skupinama
 nabavljene su didaktičke igračke za sve skupine
 nabavljen novi sitni inventar posuđa za kuhinju
 nabavljene su nove zavjese za hodnik
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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
Roditelji se i dalje uključuju u akcije uljepšavanja vrtičkog dvorišta pa su izradili klupicu za
sjedenje,popravili i zamijenili ljuljačke i sjedalice na klackalicama a pomogli su i kod izrade naših kanta
za papir.
Tvrtka Mali anđeo iz Pitomače donirala je dječje deke za svu djecu polaznike Vrtića na čemu smo im
zahvalni .
U svakodnevnom radu odgojno-obrazovni djelatnici ulažu napore da vlastitim radom,kreativnošću
obogaćuju i nadopunjavaju materijalnu sredinu kako bi boravak djece u vrtiću bio kvalitetniji i
sadržajniji.
Rezultatima rada na stvaranju materijalnih uvjeta rada kao temeljne postavke uspješnosti rada
možemo biti zadovoljni, te i dalje nastaviti istom dinamikom.

III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE
Sukladno Godišnjem planu i programu rada za pedagošku godinu 2016./2017. gotovo u
potpunosti su realizirane bitne zadaće i sadržaji koji su planirani za navedeno područje.
Bitne zadaće i mjere koncipirane su u skladu s Programom zaštite djece, higijene i pravilne
prehrane djece u dječjim vrtićima.
U cilju realizacije, radi se na:
- unapređenju i zaštiti zdravlja
- omogućavanju pravilne prehrane i njege
- te osiguravanju potrebnih mjera, uvjeta i sredstava za pravilan rast i razvoj djeteta
Preventivni program Vrtića

U ovoj razdoblju nastavljeno je kontinuirano praćenje i postupanje prema programu mjera
pojačane sigurnosti djece i donesenog protokola u rizičnim situacijama.
Za ostvarenje programa prevencije kojeg smo provodili tijekom cijele godine bili smo
odgovorni svi, cjelokupan vrtić (zaposlenici) i suradnja sa lokalnom zajednicom
Provođenjem kontinuiranog nadzora nad održavanjem čistoće okoliša, uklanjanjem oštrih i
nepoznatih predmeta, pravovremenim uklanjanjem oborina ( snijega, vode ) ostvaren je
postavljeni cilj povećanja sigurnosti djece prilikom boravka na zraku.
No, ove smo pedagoške godine imali nešto veći broj (2) ozljede koje su se dogodile u vanjskim
prostorima. Najteža ( fraktura ruke ) koja su se dogodile u dvorištu objekta zahtijevale su
intervenciju u Domu zdravlja.
Zdravstvene potvrdnice djece obvezan su dio dokumentacije koju roditelji prilikom upisa djece
donose, a odgojiteljice prilažu ostaloj pedagoškoj dokumentaciji svakog djeteta.
Broj lakših povreda(udarac o tlo ili stolicu..) u tijeku godine je gotovo identičan u odnosu na prošlu
godinu. U vrijeme zimskog perioda najveći broj povreda je evidentiran je u sobi dnevnog boravka, a u
ostalom razdoblju za vrijeme boravka djece na zraku.
Većina povreda nisu zahtijevale stručnu obradu izvan ustanove te su se odnosile na lakše
ogrebotine, posjekotine i tupe udarce (95%).

15
Svi organizirani izleti, realizirani su bez povreda. Svakako da je to rezultat sistematske brige za
sigurnost djece, te prepoznavanja različitih faktora rizika i poduzimanju svih mjera o sigurnosti i
zaštiti djece svih odgovornih.
Posebno treba istaknuti svakodnevnu brigu odgojnih djelatnika na zaštiti djece. S tim ciljem su
izrađeni naputci i protokoli ponašanja za točan redoslijed postupaka kako bi se povrijeđenom ili naglo
oboljelom djetetu pružila potrebna stručna pomoć u najkraćem roku.
Uzimajući u obzir različitu kronološku dob djece, osigurali smo uvjete za pravilan psihofizički
razvoj djeteta. Glede organizacije ritma života djece vodili smo računa o njegovoj prilagođenosti
potrebama djece, osobito djece u prilagodbi.
Smjernice za daljnji rad:
I dalje treba kontinuirano pratiti stanje i adekvatno rješavati novonastale situacije poštivajući
kronološku dob i individualne potrebe djeteta.

Putem zdravstvenog odgoja djece i odraslih ( roditelja, odgojitelja i tehničkog osoblja ) djelovalo
se tijekom cijele pedagoške godine na osvješćivanju utjecaja boravka na zraku na zdravlje djeteta,
razvoj njegove slike o sebi, jačanje samopouzdanja, stvaranje osjećaja sigurnosti, slobode i
kreativnosti prilikom istog.

Jelovnik-zdrava prehrana
Prehrana djece u našoj Ustanovi planira se i provodi prema važećim prehrambenim standardima
i normativima određenim „Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u
dječjim vrtićima“ (članak 18. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi).
Jelovnici i normativi koje primjenjujemo u praksi proizašli su iz priručnika „Prehrambeni
standardi za planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima“, a koji je napisan multidisciplinarno
zbog novih znanstvenih spoznaja na području prehrane.

Jelovnici poštuju propisane zakonske standarde i potrebe djece, ali i unosimo nove
ideje u afirmaciji i modernizaciji prehrane. Prilagođavali smo jelovnik za uzrast djece
jasličke dobi (djeca s navršenih prve godine života) što rezultira dodatan angažman naših
kuharica u pripremanju hrane. Tjedni jelovnici su dati na uvid roditeljima putem panoa u
hodnicima oba vrtića.Surađivali smo s roditeljima djece s posebnim potrebama u prehrani,
a odnosilo se na djecu s alergijama na pojedinu vrstu hrane (živežne namirnice).
Unazad par godina nastojimo osvijestiti djecu o potrebi uzimanja vode za piće ,
naročito u ljetnim mjesecima te svakodnevno uzimanje svježeg voća.
Pravilna prehrana, kako djece tako i odraslih, je najjednostavnije ona prehrana koja osigurava
normalan rast i razvoj, a time i zdravlje pojedinca. Da bi postigli taj cilj trudimo se zadovoljiti
raznovrsnošću jelovnika i kvalitetom namirnica. No jednako tako je važno i motivirati djecu da
iste te namirnice i konzumiraju. Tako smo ove pedagoške godine pokušali taj dio zadovoljavanja
osnovnih potreba djece i njegovu ogromnu važnost osvijestiti kod odgojitelja i roditelja putem
sastanaka, individualnih razgovora, te radionica. U planu je da time nastavimo kontinuirano i
sljedeću pedagošku godinu, a po potrebi i dalje.
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Elementi prehrane u prošloj godini su:
 tjedno planiranje jelovnika u skladu s preporučenim količinama energije i
prehrambenih tvari ;
 svakodnevni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se
koriste u prehrani djece,
 tjedno planiranje jelovnika za djecu s posebnim prehrambenim potrebama
(alergije na pojedine živežne namirnice) ove godine bilo je 5- ero takve
djece
Antropometrijska mjerenja vršila su se dva puta tijekom godine.U pedagoškoj godini 2016/2017.
antropometrijski je obrađeno 99,6% djece. Za svako dijete radi se izračun relativne težine na
osnovu provedenih mjerenja i svi podaci se prezentiraju roditeljima na njihov upit odgojitelju koji
im tada predoči mjerenje njihovog djeteta.
Osim same prehrane, koja se temelji na standardima propisanima od Ministarstva zdravstva,
neophodna je kontinuirana uloga odgojitelja u tjelesnim aktivnostima i osvještavanju djece kako
zdravo jesti te što više se kretati.

Realizacija plana sanitarno-higijenskog održavanja vrtića
I u ovom periodu uspješno smo provodili mjere HACCP sustava i redovito pratili
higijensko sanitarne uvjete i način pripreme, transporta i distribucije hrane. Svi nalazi
briseva od strane ZZJZ VPŽ bili su zadovoljavajući.
Sanitarno higijensko održavanje prostora, te sistematski pregledi zaposlenih , bili su
uredni i redoviti.Svi djelatnici podliježu sistematskom pregledu, odgajatelji i spremačice
jednom godišnje a kuharice koje su direktno u doticaju sa hranom svakih 6 mjeseci.
Mjere dezinfekcije provode se u objektima kako bi spriječili pojavu infekcija i širenje
uzročnika zaraznih bolesti. Svakodnevno se provodilo održavanje čistoće i higijene prostora ,
sanitarnih čvorova odgovarajućim sredstvima.
Kontinuirano su se provodile mjere dezinfekcije i deratizacije u objektu i oko njega od strane
ovlaštene firme Asanator doo,Osijek s kojima imamo sklopljen Ugovor i dugogodišnju
suradnju.
U toku ovog razdoblja obavljen je Sanitarni inspekcijski nadzor nad poslovanjem s
hranom-kontrola uspostave i provođenja HACCPa ,kao i trajnog održavanja plana
samokontrole higijenskih uvjeta u poslovanju s hranom .
Nalaz inspekcijskog pregleda je pozitivan što znači da su osigurani svi preduvjeti i da se
planom predviđene obveze uredno provode i kontroliraju.
I u ovom periodu sustavno se vršila dezinfekcija igračaka , opreme i prostora u kojem
borave djeca i zaposlenici. Redovno su se pratili mikroklimatski uvjeti po sobama dnevnog
boravka u smislu temperature, osvjetljenja, prozračnosti istih.
Svakodnevno se obilaze vanjski prostori ustanove (dvorište vrtića) kako bi se utvrdila
čistoća istog te uklonile potencijalne opasnosti po djecu kao što su neispravna igrala,
odbačena metalna i druga ambalaža, dotrajale grane drveća u vrtu i slično.
Zadaće na osiguranju zdravstveno- higijenskih uvjeta provodile su se redovito . Redovito
su vršeni sanitarni pregledi naših objekata, te mikrobiološke analize predmeta u pripremi i
distribuciji hrane. (Zavod za javno zdravstvo, Sanitarna inspekcija –županije).
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Preventivna zdravstvena zaštita -osiguravanje higijenskih uvjeta, analiza pobolijevanja:

 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.
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 50 % krajem lipnja, 30-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.
IV. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD
Bitna zadaća u Godišnjem planu i programu vrtića bila je:
Stvaranje uvjeta za organizaciju i obogaćivanje aktivnosti djece radi kvalitetnog
zadovoljavanja dječji interesa i razvojnih potreba, te radi unapređivanja kvalitete života
djece u cjelini.
Bitne zadaće vezane uz ostvarivanje GLOBALNOG CILJA:
a)doprinositi cjelokupnom razvoju djeteta stvarajući i udovoljavajući razvojno
optimalnim uvjetima u vrtiću
b)doprinositi očuvanju vrijednosti u društvenoj sredini
c)planirati i izrađivati materijale i sredstva kojima će se udovoljavati specifičnim potrebama i
interesima djeteta i skupine
d) Senzibilizacija roditelja i obitelji za promjene koje donosi polazak djeteta u vrtić
jedan je od važnijih ciljeva u našem radu.
e) osiguravati uvijete za slobodne istraživačko – spoznajne aktivnosti
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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.
a)doprinositi cjelokupnom razvoju djeteta stvarajući i udovoljavajući razvojno
optimalnim uvjetima u vrtiću
Kreativnost i stručnost odgojiteljica u pristupu djeci ogledala se kroz brojne projekte i
sklopove aktivnosti:
Projekti u odgojnim skupinama proizlazili su iz dominantnih potreba djece određene dobi: u
mlađima dominiraju teme u vezi formiranja pozitivne slike djeteta o sebi i u vezi
socioemocionalnog razvoja djece.
Projekti u starijim i predškolskim skupinama svojim bogatstvom tema i sadržaja, raznovrsnim
aktivnostim a i kreativnim produktima dječje igre osobito su pobuđivale veliki interes djece i
roditelja.
Bavljenje temama koje zaokupljaju interes djece poticale su djecu na djelatno učenje i
kreativno izražavanje. Ozračje dječjeg stvaranja i poticanja dječjeg izražavanja je vidljiva
odlika prostora Vrtića.
Projekte prožimaju rad na formiranje pozitivne s like djeteta o sebi, osvještavanje djece o
ljudskim pravima te odgoj dje ce za zdravi život i zaštitu okoliša.
b)doprinositi očuvanju vrijednosti u društvenoj sredini
Timski rad, fleksibilnost i kreativnost odgojitelja obogaćen dobrom suradnjomdjece, roditelja i
vanjskih čimbenika rezultirao je uspješnim ostvarivanjem ove bitne zadaće.
Govorno jezični razvoj poticao se brojnim sadržajima kao što su: scenske igre i improvizacije,
logopedske igre, društvene igre, izmišljanje priča i slikopriča,slušanje priča i izgovaranje stihova,
čitanje stripova, kvalitetnih časopisa, slikovnicai knjiga, pjevanje, sviranje instrumenata, ples i pokret
tijelom, njegovanje kajkavskogdijalekta, likovno izražavanje.
U suradnji sa lokalnom radio stanicom"Pitomi radio"djeca starijih odgojnih skupina posjetila su
Pitomi radio te tjedno sudjelovala u radio emisiji za djecu", Teen-time", a povodom Dana zaštite
okoliša sudjelovali su u Eko akciji .
Također je,vezano uz bitnu zadaću, ostvarena i vrlo bogata suradnja s vanjskim čimbenicima,djeca su
uz pristanak roditelja sudjelovala u svim manifestacijama naše Općine.

c)planirati i izrađivati materijale i sredstva kojima će se udovoljavati specifičnim
potrebama i interesima djeteta i skupine
Tijekom cijele pedagoške godine odgojiteljice su nudile djeci raznovrsne multisenzorne
materijale i planirale aktivnosti te praćenjem djece dobivale uvid u razvojne sposobnosti
svakog djeteta.
Osiguravanjem poticajnog okruženja djeci se omogućilo aktivno istraživanje i suradničko
učenje s ciljem razvijanja samostalnosti u odabiru vrste i intenziteta senzornih stimulacija.
Surađivale smo i s roditeljima nastojeći ih potaknuti na promišljanje o važnosti senzornomotoričkog razvoja te ih aktivno uključiti u pribavljanje materijala za oplemenjivanje
prostora. Veliku važnost pridavale smo i povratnim informacijama roditelja vezanim uz
senzorna iskustva djece.
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Kreiranje poticajnog okruženja za djetetovu igru i učenje rezultiralo je skraćivanjem
perioda prilagodbe na dobrobit svih sudionika procesa.
d) Senzibilizacija roditelja i obitelji za promjene koje donosi polazak djeteta u vrtić
jedan je od važnijih ciljeva u našem radu.
Na prvom sastanku dogovorili smo s roditeljima postepeni dnevni i tjedni dolazak
djeteta u odgojnu skupinu uz prisutnost majke ili oca ili nekog od članova obitelji.
Za roditelje smo pripremili informativni materijal kako da pripreme dijete za polazak u vrtić i
kakvo ponašanje mogu očekivati od djeteta u periodu prilagodbe. Letak pod nazivom „Prvi
dani u vrtiću-kako pomoći djetetu i sebi“ daje roditeljima konkretne informacije o tome koje
promjene u ponašanju svog djeteta mogu očekivati u razdoblju prilagodbe, te savjete koji će
pomoći cijeloj obitelji da prilagodba na vrtić protekne što bezbolnije.
e) osiguravati uvijete za slobodne istraživačko – spoznajne aktivnosti
Obogaćivanjem prostorno-materijalnog okruženja i raznovrsnim aktivnostima
u vrtiću i izvan njega, odgojiteljice su tijekom cijele pedagoške godine nastojale
senzibilizirati djecu na istraživanje i proširivanje spoznaja o životinjskom svijetu.
Na taj način djecu su poticale na propitivanje, organiziranje i reflektiranje vlastitih
aktivnosti u odgojno-obrazovnom radu te na interakciju s prostorom, materijalom,
drugom djecom, odraslima u vrtiću i izvan njega.
Raznovrsne aktivnosti odvijale su se u vrtiću, na vanjskom prostoru te prostoru šireg
vanjskog okruženja, a u suradnji s roditeljima i drugim vanjskim suradnicima. U radu
su korišteni različiti neoblikovani materijali kojima su djeca obogatila svoje spoznaje
navedenim elementima. Pritom je stvoreno poticajno prostorno-materijalno okruženje koje
djeci omogućuje istraživačke aktivnosti i stjecanje raznovrsnih iskustava i novih znanja. U
suradnji s roditeljima uređeno je dvorište vrtića, zasađeno cvijeće i bilje čime je djeci
omogućena i spoznaja o važnosti zemlje i vode za razvoj biljnog svijeta te ekološka
osviještenost.
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 "Teen-time"s aktualnim
temama
17.09-posjet pitomačkoj tržnici-starije odg.skupine
LISTOPAD
-11.10.. organizirani su Dani kruha i Tjedan zdrave hrane
-15.10.-posjet pekari-starije odg.skupine
-11.10.-Kazališna predstava "Što ću biti kad odrastem"-kazalište"Mala scena"Zagreb
-29.10.uz igrokaz „Jesen pred ježevom kućicom“koji su za njih pripremili odgojitelji dramske
skupine i program koji je pripremila starija odgojna skupina, mališani su sa svojim
odgojiteljicama slavili dolazak jeseni- JESENSKA SVEČANOST
30.10.-posjeta poslovnici Erste banke -starije odg.skupine
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STUDENI

--Mjesec knjige
3.11 -posjeta Pučkoj knjižnici i čitaonici-izlaganje likovnih radova u prostoru knjižnice
14.11.-25.11.-OBITELJSKI TJEDAN-Upoznajemo zanimanja roditelja
16.11.-"Roditelji u akciji".-srednja odgojna skupina -uređujemo dvorište vrtića
PROSINAC
-02.12.radionica za roditelje "Izrada božićnih ukrasa"
-05.12.. nastup djece starije skupine u kino sali -prigodan program za djecu Općine
- 06.12.. Sveti Nikola je i ove godine posjetio dječji vrtić i već tradicionalno razveselio naše najmlađe
darovima. Starija skupina „Zvjezdice “pripremila je prigodan program kao zahvalu Svetom
Nikoli,odgojitelji dramske skupine pripremili igrokaz za djecu vrtića"Zvončić traži sreću"
-12.12.nastup srednje odg.skupine-Paljenje treće svijeće na adventskom vijencu
- 28.12. nastup starije odgojne skupine –Dan nevine dječice- humanitarni koncert u kino sali
SIJEČANJ
-10.01.-posjeta crkvi sv.Vida u Pitomači
-18.01.u sklopu projekta "Moje tijelo ,Moje zdravlje"posjeta roditelja( medicinska sestra i
fizioterapeut)
-mlađa skupina II
-održani roditeljski sastanci po skupinama
-.suradnja sa Pitomim radiom-tjedno snimanje za dječju emisiju "Teen-time"s aktualnim
temama
VELJAČA
-28.02. Dramska ,glazbena i estetska skupina odgojitelja i srednja odg.skupina“Vjeverice“pripremili
su prigodan program povodom obilježavanja Maškara koji je održan za djecu vrtića
- u vrtiću organiziran „Ples pod maskama“
-predstava "Klaunovska posla"-dramska skupina odgojitelja
-suradnja sa Turističkom zajednicom Pitomača –nastup u kino Sali (srednj odg.skupina,)
-17.02.-posjeta roditelja skupini "Vjeverice"-projekt"Moja obitelj"
OŽUJAK
-01.03.-posjeta kolegice odgojitelja Nikoline.G. skupini "Vjeverice"
-02.03.-sudjelovanje odgojitelja na stručnom skupu u Slatinai "Kultura dječjeg vrtića i timski rad"
-14.03.posjeta radnom mjestu roditelja- Trgovački obrt "Merkur"-srednja odg.skupina
-18.03.-sudjelovanje odgojitelja na međužupanijskom natjecanju projekata iz područja Naconalnog
programa odgoja za ljudska prava- u organizaciji AZZO-a
-22.03.-u suradnji sa Knjižnicom i čitaonicom-kreativna radionica"Svjetski dan voda"-starija skupina
TRAVANJ
03.04.-sudjelovanje u projektu KTC-a "Najkreativniji vrtičarci"starija skupina "Zvjezdice"
05.04.-u suradnji sa Turističkom zajednicom-ukrašavanje Uskršnjih košarica-odgojitelji i djeca kaširanje
10.04.-posjeta mame vjeroučiteljice skupini"Vjeverice"-Uskrs-značenje,obilježavanje,akktivnosti
14.03.-proslava Uskrsa u vrtiću
-nastup svih odgojnih skupina (recitacije,brojalice,pjesme i pokretne igre-tema Uskrs)
-12.04.-radionica za roditelje skupine "Sovice"-izrada kostinima za sudjelovanje u manifestaciji
Općine"Festival proljeća"
-13.04. .-radionica za roditelje skupine "Pčelice"-izrada kostinima za sudjelovanje u manifestaciji
Općine"Festival proljeća"
-22.04.-sudjelovanje odgojnih skupina sa prigodnimprogramom na manifestaciji "Festival proljeća u
Pitpmači"
-22.04.-Dan planete zemlje -uključivanje u akciju"Zelena čistka"sadnjom cvijeća i uređenjem vrtičkog
dvorišta
-24.04.-lutkarska predstava (-lutkarsko kazalište produkcija "Z"iz Splita )"Keko Eko"
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SVIBANJ
-03.05.-Jednodnevni izlet djece vrtića "Krašograd"
-10.05.-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
14.05.-obilježavanje "Majčin dan"-nastup starijih skupina u kino sali 16.05,17.05,20.05.-organizirane su završne svečanosti polaznika kraćeg programa predškole
24.05,25.05,-zavrčna svečanost i oproštaj od vrtića starijh odg.skupina
26.05.-završne svečanosti ostalih odgojnih skupina vrtića
-održani roditeljski sastanci po skupinama
-23.05.--posjeta roditelja-mali projekt "Životnjski svijet livade" mama učiteljica,
LIPANJ
-06.06.-posjeta starije skupine"Pčelice" Domu zdravlja-dr.R.Galešev "Moje zdravlje"
-12.06.-sudjelovanje odgojitelja na Okruglom stolu "Iskorijenimo nasilje nad djecom"
Vrtić i dalje nastavlja s tendencijom otvaranja prema van, kako prema roditeljima, tako i prema
ostalim čimbenicima uz čiji je rad vezana ustanova, posredno ili neposredno.

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.
-ljetopis, mape projekata, časopis «Pitomačke crtice»
-planovi za engleske sadržaje,,
-zapisnici i izvješća sa zajedničkih radnih dogovora i timskih planiranja,
- događajnice,
-fotografije, izjave i uradci, razvojne mape, liste praćenja djece
-plakati i obavijesti za roditelje
-Power-point prezentacije

Zaključci i smjernice za narednu godinu:

Odgojno obrazovni rad u ovoj radnoj godini možemo procijeniti uspješnim uz napomenu da u
narednoj godini i dalje više pozornosti moramo posvetiti zdravstvenom te ekološkom odgoju i
osvješćivanju.
Prema interesu djece i odgojitelja nastaviti rad na projektima.
Slijedom toga potrebno je graditi okruženje u kojem prevlada briga o okolišu i zbrinjavanju
ekološkog materijala radi zaštite okoliša i učenja djece kako postupati s otpadom.
Poticanjem razvoja socijalne kompetencije doprinijet ćemo prevenciji neprimjerenih oblika
ponašanja i doprinijeti zaštiti djece u situacijama koje bi ugrožavali njihovo zdravlje i sigurnost.
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V. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA
Bitna zadaća Godišnjeg plana i programa Vrtića :
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 .
Dječji vrtić "Potočnica" je nezaobilazni čimbenik u širem smislu društvenog života zajednice.
Svako javno istupanje prilika je da prezentiramo svoj rad pred zajednicom, što se pokazalo kao
najbolja “reklama“ našeg rada.
Zbog uspješnosti takvog oblika i iskazanog oduševljenja šire zajednice, i u ovoj pedagoškoj godini taj
model je nastavljen ,te ga gradimo kao tradicionalni oblik rada naše ustanove. I u ovoj pedagoškoj
godini organizirali smo prigodne božićne i uskrsne priredbe, maskenbal, te obilježavali zajedno sa
turističkom zajednicom Općine i Kulturnim centrom "Drago Britvić" ostale važne datume prema
svjetovnom i crkvenom kalendaru.
Vrtić i dalje nastavlja s tendencijom otvaranja prema van, kako prema roditeljima, tako i prema
ostalim čimbenicima uz čiji je rad vezana ustanova, posredno ili neposredno.

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
 -posjete liječniku
Policijska postaja Pitomača
 -suradnja u realizaciji prometnog odgoja
 -predavanje kontakt policajaca
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Župni dvor
 posjeta djece povodom Božića
 upoznavanje sa Crkvom kao kulturno-umjetničkim spomenikom
 nastup djece i sudjelovanje odgojitelja u trodnevnici u oči svetkovine zaštitnika župe svetoga
Vida.
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
Erste banka ,podružnica Pitomača
 -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
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ulogom vedrine i susretljivosti pridonijeli rezultatima i želji za napredovanjem, možemo
rezimirati rad u ovoj godini i ocijeniti ga izuzetno uspješnim.
VI. SURADNJA S RODITELJIMA
Suradnja s roditeljima u našoj ustanovi veoma je uspješna. Postavljeni zadatak na
unapređenju komunikacije s roditeljima putem radionica za roditelje i sudjelovanja roditelja
u programu je ostvaren.
Realizirani su slijedeći zadatci:
Organizacija roditeljskih sastanaka za roditelje djece školskih obveznika
Educiranje roditelja o postupcima kojima će olakšati adaptaciju djeteta (pisani materijal,
individualan rad) edukativni materijal na panou, roditeljski sastanak za nove roditelje
Uključivanje roditelja u radne aktivnosti sa djecom – radionice
Edukacija roditelja od strane pedagoginje
Osmišljavanje kutića za roditelje uz prezentiranje sadržaja rada – informiranje i izvješćivanje
Savjetovalište za roditelje kod pedagoginje. Posudba roditeljima stručne literature i časopisa
Organizacija roditeljskih sastanaka za roditelje djece školskih obveznika
Uključivanje roditelja u neposredni rad u skupini
roditelj gost, posjeta na radnom mjestu
Uključivanje roditelja u sakupljačke aktivnosti
Prezentacija foto dokumentacije iz života skupine. Uspomena na dane provedene u vrtiću –
poklon CD –a s foto dokumentacijom što se u vrtiću radi
Svečanosti za roditelje uz prigodni program
Završne svečanosti za djecu i roditelje djece koja odlaze u školu.
-Sudjelovanje roditelja u sakupljačkim aktivnostima i natječaju sakupljanja otpadnog papira
Sudjelovanje roditelja u realizaciji projekta

Vrednovanje suradnje s roditeljima.
Odgojitelji procjenjuju kako je ostvarena suradnja s roditeljima.
SADRŽAJ

1. Roditelji upoznati su s
aktivnostima u programu
2. Roditelje se informira preko
kutića za roditelje
3. Roditelji su uključeni u
neposredni rad
4. Održavaju se roditeljski sastanci
5. Organiziraju se druženja djece i
roditelja
6. provodi se planirani individualan
rad

REDOVITO

POVREMENO

RIJETKO

NIKADA

7

-

-

-

7

-

-

-

4

3

-

-

7
3

3

1

-

4

3

-

-
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Iz tabele možemo zaključiti da se redovito preko kutića za roditelje informira o zbivanjima u
skupini odgovora, roditelji upoznati su s aktivnostima u programu te da se redovito održavaju
roditeljski sastanci(100%).
Potrebno je promisliti na koji način aktivirati roditelje kako da se uključe i da redovitije sudjeluju
u odgojno obrazovnom radu.
Zaključci i smjernice za narednu godinu:

Zadatak koji nam predstoji je više poticati kod roditelja partnersko sudjelovanje,
povremeno sudjelovanje u aktivnostima, omogućiti im bolje i kvalitetnije informiranje,
savjetovanje te nastaviti i dalje s educiranjem jer smatramo da je to roditeljima korisno.
Roditelji nakon edukativnih roditeljskih sastanaka daju povratnu informaciju da to
žele i da im je to korisno. Važno je također da roditelji vide svoje dijete u igri i aktivnostima,
njegovo snalaženje, druženje, reakcije, stoga ćemo i dalje nastojati omogućiti roditeljima da
sudjeluju sa svojom djecom u igri i aktivnostima da prate njihove aktivnosti.
VII. 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
ODGOJITELJ
Vesna

Gregurek

PROJEKT
„Scenska lutka“

Božica Lovreković

„Boje“

Ivana Begović

„Dinosauri“

Ivana Maras

„U zemlji Dinosaura“
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Kristina Bijuk

„Scenska lutka“

Kristina Golić

Moja obitelj“

Kristina Saić

„Taktilna slikovnica“

Kristina Tkalčec

„Taktilna slikovnica“

Ksenija Širec

„Promet“

Marija Tkalčec

„Jabuka“

Kristina Ćurić

„Moja obitelj“

Tena Sučić

„Taktilna slikovnica“

Tereza Greguraš

„Jabuka“

b)stručno usavršavanje na razini Dječjeg vrtića -Odgojiteljska vijeća
DATUM

PROJEKT

ODGOJITELJ

28.09.2016

Projekt "Lopta"
Tema"Suradnja s obitelji"

B.Lovreković -PPT prezentacija
K.Tkalčec - PPT prezentacija

17.11.2016

Projekt"Mali meteorolozi"

M.Tkalčec

09.02.2017.

Projekt"Šuma i šumske životinje"
Preventivni program"Postupci
odgojitelja u kriznim situacijama"
Izvješća odgojitelja sa stručnih
skupova organiziranih od strane
AZOO

Ivana Begović- PPT prezentacija
Marija Jakelić -PPT prezentacija

12.04.2017.

- PPT prezentacija

Ivana Begović
Ivna Maras
Marija Jakelić- PPT prezentacija

c)stručno usavršavanje izvan dječjeg vrtića
–prema planu Agencije za odgoj i obrazovanje, Županijskih stručnih vijeća, Ministarstva
prosvjete i športa, te drugih vanjskih nositelja.
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ODGOJITELJI
Kristina Saić
Kristina Bijuk

DJEČJI VRTIĆ
02.03.2017.
Slatina,Dječji
vrtić"Zeko"

STRUČNI SKUP

AZOO
"Kultura dječjeg vrtića i timski rad "

Božica Lovreković

Predavači: Ivana Biljan, prof., stručni
suradnici mentori/savjetnici i odgojitelji
mentori/ odgojitelji savjetnici te Luja
Zamečnik, prof.

Ivana Begović
Tereza Greguraš
Kristina Ćurić
Ivana Maras
Tena Sučić
Vesna Gregurek

08.03.2017.
NovaGradiška,Dječji
vrtić"Radost"

Kristina Tkalčec

AZOO
„Projekti iz područja Nacionalnog programa

odgoja i obrazovanja za ljudska prava i
demokratsko građanstvo za područje"

Marija Tkalčec

Predavači: Mirjana Milanović, prof., mr. sc.
Andreja Silić, Vera Trobić i Luja Zamečnik,
prof.

Kristina Golić
Ksenija Širec
Marija Jakelić
Marija Jakelić

17.02.2017.
Križevci

AZOO
Ravnatelj kao poslovodni i stručni voditelj
dječjeg vrtića
Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović,
Marijana Pernar; prof.; Merica Matijević,
prof., Mirela Marjanac, prof. i ravnateljica
Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iz Koprivnice

Marija Jakelić
Vesna Gregurek
Ivana Begović

Okrugli stol
"Iskorijenimo nasilje nad djecom"
PROVEDIMO RIJEČI U DJELA
CAP PROGRAM
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Svi odgojiteljivrtić domaćin
stručnog skupa

29.08.2017
Pitomača,Dječji
vrtić"Potočnica"

AZOO
Dimenzije građanskoga odgoja i mogućnosti
definiranja ishoda i izvora učenja i
poučavanja
Predavači: Svjetlana Takač, prof., Luja
Zamečnik, prof., Hamira Perković, odgojitelj
savjetnik i stručni suradnici i odgojitelji mentori i
savjetnici u dječjim vrtićima

Prema mišljenju samih odgojiteljica usavršavanjem se i ove radne godine poboljšalo stručno
djelovanje i to naročito na području rada sa djecom s teškoćama u razvoju , 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 odgojnoobrazovnog rada vidljivo je da odgojiteljice nastoje nove spoznaje primjeniti u neposrednom radu, te
unaprijediti odgojno-obrazovni rad s djecom i suradnju s roditeljima.
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

Potrebe sve djece su jednake, no individualne razlike među njima diktiraju način i
tempo kojim se one trebaju zadovoljiti. Razina djetetovog razvoja mu ne omogućava da samo
prepozna svoju potrebu i da zna kako ju zadovoljiti. Stoga je od velike važnosti znanje
odgajatelja o razvojnom ciklusu djece kako bi primijetili svako odstupanje i adekvatno
reagirali.
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LJETNA ORGANIZACIJA RADA
Sve planirane bitne zadaće rada ljeti realizirane su uz manja odstupanja. Izvršena je
pravovremena organizacija rada za djelatnike svih struktura, osiguran je dovoljan broj
djelatnika u odnosu na broj prisutne djece, svi djelatnici su na vrijeme upoznati s ljetnom
organizacijom rada.
Odgojiteljice su upoznate s načinom planiranja odgojno-obrazovnog rada, te vođenjem
pedagoške dokumentacije.
Radi sigurnosti djece i njihove zaštite, te samozaštite za vrijeme boravka u dječjem vrtiću
osigurani su uvjeti u vanjskom i unutarnjem prostoru ( klimatizirani i temperaturno
primjereni prostori ).
Kod kreiranja organizacijsko-materijalnog i djelatnog konteksta uvažavala su se prava
djece, njihove potrebe i interesi.
Timskim planiranjem formirani su centri aktivnosti koji su bili dostupni djeci iz svih
odgojnih skupina (boravak na zraku), osigurano je bogatstvo atraktivnih i za razvoj djece
potrebnih poticaja: sredstva za izražavanje i stvaranje, lutke, bicikli, tricikli, sredstva za igru
vodom, sredstva za ist
Organizacija dnevne izmjene aktivnosti bila je fleksibilna i u skladu s interesima i
potrebama djece.
Velika važnost i tijekom ljeta posvećena je suradnji s roditeljima. Roditelji su
pravovremeno informirani o ljetnoj organizaciji rada, te o svim promjenama u organizaciji
rada nastalim tijekom ljetne organizacije rada vrtića.
O životu i radu djece u vrtiću, te o događanjima tijekom ljeta roditelji su bili
informirani putem roditeljskih kutića.
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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 2016./2017.. za
Dječji vrtić „Potočnica“
izradila Godišnje izvješće o radu dječjeg vrtića"Potočnica"
polugodišnje izvješće o radu od 30.06.2015 do 31.12.2015.
polugodišnje izvješće o radu od 01.01.2016 do 01.07.2016.
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 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
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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
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
zaprimala i urudžbirala dokumente za Urudžbeni zapisnik
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
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sudjelovanje na zajedničkim roditeljskim sastancima
surađivala sa lokalnom zajednicom
Stručno usavršavanje
-vodila i organizirala stručno usavršavanje u ustanovi

IX.IZVJEŠĆA VODITELJA INTERESNIH SKUPINA ODGOJITELJA

DRAMSKA SKUPINAODGOJITELJA
godišnje izvješće 2016./2017.
Dramske predstave smo izvodili tematski tokom cijele pedagoške godine. Osim odgojitelja
koji su uključeni u dramsku skupinu, sudjelovala su djeca starijih odgojnih skupina.
U svim predstavama smo surađivali s estetskom skupinom odgojitelja jer za potpun doživljaj
dramske predstave važan je vizualan dojam.
Također, ističem i suradnju s glazbenom skupinom odgojitelja čime se ostvaruje bolja
interakcija s djecom.
Dramska skupina odgojitelja je uveselila djecu povodom Jesenske svečanosti u vrtiću u
listopadu. Predstavu JESEN izvele su odgojiteljice K. Golić, K. Tkalčec, V. Gregurek i I.
Maras.
Sveti Nikola je dočekan predstavom ZVONČIĆ TRAŽI SREĆU. U ulogama T. Greguraš, K.
Bijuk, K. Saić, N. Golubić i I. Maras. Predstava je prigodnom blagdanskom temom uvela vrtić
u vesele dane blagdana Sv. Nikole i Božića.
U veljači, predstavom KLAUNOVSKA POSLA, ulazimo u svijet maski. Veselom predstavom,
uz mnoštvo plesa i pjesme dolazi nam u vrtić vrijeme maškara i maskiranja. Predstavu su
izvele K. Golić, V. Gregurek i I. Maras.
I ove pedagoške godine se nastavlja suradnja s gostujućim kazalištima.
U listopadu nas posjećuje Klaun Čupko sa predstavom edukativnog i zabavnog sadržaja ŠTO
ĆU BITI KAD ODRASTEM.
Dan planete Zemlja uz mnoštvo priredbi u izvedbi djece starijih odgojnih skupina,
ugošćujemo lutkarsko kazalište Produkcija Z iz Splita. Predstava KEKO-EKO kroz zabavnu
interakciju s djecom potiče svijest o očuvanju neše planete.
U izvedbi dramskih predstava odgojitelji su pokazali svoju maštu i kreativnost u izradi
kostima, maski i kulisa potrebnih za što ljepši dječji doživljaj. Sve odgojiteljice su surađivale i
uključivale se te je kasnije razgovorom odrađena refleksija. Sve predstave su dokumentirane
fotografijom i snimkom te objavljene na internet stranici vrtića. Time su roditelji i zajednica
dobili uvid u rad dramske skupine odgojitelja.
VODITELJICA
Ivana Maras
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GLAZBENA SKUPINA ODGOJITELJA
Glazbenu skupinu sačinjava stalna postava odgojiteljia:

1.
2.
3.

Božica Lovreković
Kristina Golić
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

jesenska svečanost
predstava za sv. Nikolu
.paljenje adventske svijeće
humanitarni koncert povodom blagdana „Nevina dječica“
natup povodom maškara
nastup povodom Uskrsa
manifestacija"Festival proljeća"
nastup uz "Majčin dan"
pripreme za završne priredbe

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 smo nekoliko puta
tokom godine nudila suradnju.
Suradnja između kolegica je dobra te se međusobno nadopunjujemo prijedlozima i učimo jedna od
druge kad je god moguće.

Voditelj
Božica Lovreković

ESTETSKA SKUPINE ODGOJITELJA U PEGAGOŠKOJ GODINI 2016./2017.
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. 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 2016./2017. su:
Kristina Tkalčec
Nikolina Golubić
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Marija Tkalčec
Ksenija Širec
Kristina Ćurić
Ivana Begović
Estetska skupina je u suradnji s ostalima dvjema skupinama (dramskom i glazbenom)
sudjelovala u slijedećim događajima u pedagoškoj godini 2016./2017.
JESEN / JESENSKA SVEČANOST
- uređenje prostora vrtića prirodninama: bundevama, lišćem, polodinama (žir, kesten, orah,
klipovi kukuruza, dunje...)
- dekoracija glavnog panoa i panoa u blagovaonici prigodnim jesenskim motivima i hodnika
vrtića
- 18.10.2016.aranžiranje scene u prostoru dvorane povodom jesenske svečanosti
SV. NIKOLA / BOŽIĆ
- dekoracija panoa i glavnog panoa u blagovaonici povodom blagdana sv. Nikola
- izrada adventskog vijenca
- uređenje prostora hodnika prigodnim nikolinjskim i božićnim ukrasima
- kićenje božićnog drvca
- 6.12.2016. aranžiranje scene u prostoru dvorane u suradnji s dramskom skupinom
odgojitelja za predstavu i nastup starije odgojne skupine povodom blagdana svetog Nikole
- uređenje prostora pozornice kino dvorane za javni nastup starije odgojne skupine povodom
blagdana sv. Nikole
ZIMA
- dekoracija pano u blagovaonicii glavnog panoa prigodnim zimskim motivima - prostor
hodnika vrtića ukrasiti mobilima pahuljica i snjegovića
MAŠKARE/VALENTINOVO
- urediti oba panoa prigodnim ukrasima u tehnici kolažiranja
- prostor hodnika ukrasiti visećim aplikacijama maski i srca
- 28.2.2017. u suradnji s dramskom skupinom odgojitelja dekorirati prostor dvorane za
predstavu i nastup starije odgojne skupine povodom maškara
PROLJEĆE
- uređenje prostora hodnika vrtića i svih zajedničkih prostorija novim zavjesama koje su
sukladne tradicionalnom uređenju prostorija na našem području.
- dekoracija panoa u blagovaonici i glavnog panoa prigodnim proljetnim motivima
USKRS
- uređenje prostora vrtića prigodnim blagdanskim dekoracijama (pisanice raznih boja)
- izrada gnijezda za jaja na ulazu u vrtić i izrada kaširanih pisanica
ZAVRŠNE SVEČANOSTI (24., 25. i 26. 05. 2017.)
- dekoracija prostora pozornice u kino dvorani za nastup na završnim svečanostima
LJETO
- uređenje prostora vrtića prigodnim ljetnim aplikacijama
- dekoracija glavnog panoa i onoga u blagovaonici prigodnim morskim motivima
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.
Voditeljica estetske skupine
Ivana Begović
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Godišnje izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića"Potočnica" za pedagošku
2016./ 2017. godinu razmatran je i prihvaćen na _35___ sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «
Potočnica», održanoj dana __14.07.2017.god.________________

KLASA:022-02/17-02/09
URBROJ:2189/17-17-03
Pitomača,14.srpnja 2017.

Predsjednica Upravnog vijeća

Ravnatelj- odgojitelj
______________________

______________________
Željka Begović

Marija Jakelić

